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Ohjelmistojen kehittämiselle on olemassa monia eri tapoja. Ohjelmistotuotantomalleja 

on kehitetty 1970-luvulta lähtien ja osa vanhemmista ohjelmistotuotantomalleista on 

yhä käytössä. Tutkielmassa analysoidaan erilaisia ohjelmistotuotantomalleja ja etsitään 

sopivaa mallia isännöintialan verkkopalvelun toteutukseen. Verkkopalvelun ideana on 

antaa sähköinen työkalu tiedonsiirtoon taloyhtiöiden asukkaiden ja isännöitsijöiden 

välille. 

 

Tutkielmassa esitellään isännöintialaa ja taloyhtiölakia sekä asiakkaan nykyistä 

järjestelmää. Ohjelmistotuotanto käydään läpi yleisesti ja tutkitaan erilaisten 

ohjelmistotuotantomallien ominaisuuksia. Ohjelmistotuotantomallit on jaettu 

perinteisiin ohjelmistotuotantomalleihin sekä ketteriin menetelmiin. Tutkielmassa 

osoitetaan kirjallisuuden perusteella, kuinka ketterät menetelmät sopivat verkkopalvelun 

toteutukseen perinteisiä ohjelmistotuotantomalleja paremmin. 

 

Isännöintialan verkkopalvelun toteutukseen valittiin ketteristä menetelmistä Scrum-

menetelmä. Scrum-menetelmä on laajasti käytössä ja varsinkin Suomessa se on yleinen. 

Verkkopalvelu toteutettiin noudattaen Scrum-menetelmän sääntöjä. Toteutus onnistui ja 

verkkopalvelusta syntyi asiakkaan vaatimusten mukainen järjestelmä. 
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1 JOHDANTO 

 

Verkkopalvelut kasvavat ja niiden osuus perinteisissä palveluissa on suurempi kuin 

ennen. Yksityisillä toimijoilla ja yritysmaailmassa on kiinnostusta hoitaa asioita ajasta 

ja paikasta riippumatta tietoverkossa. Internet-pohjaiset järjestelmät voivat antaa tähän 

vastauksen.  

 

Tässä tutkielmassa käsitellään kirjallisuuden perusteella ohjelmistotuotannossa 

käytettäviä menetelmiä. Käsittelyyn on yritetty ottaa mahdollisimman kattava otos 

erilaisia malleja ja menetelmiä. Näistä menetelmistä valitaan yksi ja tämän menetelmän 

toimintatapoja noudattaen toteutetaan isännöintialalle verkkopalvelu.  

 

Ajatus tähän tutkielmaan syntyi  taloyhtiölain tulevista muutoksista. Lakimuutokset 

koskevat mm. muutoksia ilmoitusvelvollisuuksissa. Tästä heräsi ajatus tutkia 

verkkopalvelun mahdollisuutta isännöintialan toimijoille. Isännöitsijöiden kanssa 

käydyissä keskusteluissa tuli ilmi, että verkkopalvelulle olisi tarvetta. Omassa työssäni 

olen suunnitellut ja kehittänyt internet-pohjaisia palveluita ja jo senkin takia tämä aihe 

vaikutti mielenkiintoiselta. 

 

Ohjelmistotuotannon menetelmien käyttäminen oli myös osasyy tämän aiheen 

valitsemiseen. Olen tutustunut ohjelmistotuotantomenetelmiin, mutta opiskelu on 

kohdistunut vain perinteisiin ohjelmistotuotantomenetelmiin. Tämä aihe antaa 

mahdollisuuden kokeilla tuottaa ohjelmisto oikeaa ohjelmistokehityksen menetelmää 

käyttäen. Pienen tutkimisen jälkeen kiinnostukseni heräsi ohjelmistojen tuottamiseen 

käytettyihin metodeihin. Varsinkin ”uudet” ketterät menetelmät veivät mielenkiintoni ja 

halusin tietää niistä enemmän. 

 

Tutkimukseni tutkimusongelma on ohjelmistotuotantomenetelmän valinta 

isännöintialan verkkopalvelun suunnitteluun sekä toteutukseen. Työ perustuu 

kirjallisuuteen sekä asiakkaan kanssa käytyihin keskusteluihin tulevan järjestelmän 

ominaisuuksista. Kirjallisuuden avulla kartoitetaan ohjelmiston rakentamista 
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ohjelmistotuotannon mallien mukaisesti. Asiakkaan rooli on olla tässä työssä mukana 

toteutusvaiheessa antamassa toteutettavaan ohjelmistoon ominaisuuksia. 

 

Luvussa 2 on esitelty isännöintiala. Lisäksi luvussa 2 esitellään verkkopalvelu yleisesti 

sekä kehitettävä palvelu toiminnallisella tasolla.  Luku 3 keskittyy 

ohjelmistotuotannossa käytettäviin menetelmiin. Tässä luvussa käsitellään niin 

perinteiset ohjelmistokehityksen menetelmät kuin uudemmatkin. Luvussa 3 suoritetaan 

myös ohjelmistotuotantomenetelmän valinta. Luvussa 4  toteutetaan verkkopalvelu 

tutkimuksessa valitulla menetelmällä. Luvussa 5 esitellään työn tulokset ja arvioidaan, 

onko palvelun suunnittelu ja toteutus onnistunut. Luku 6 koostuu tutkielman yleisestä 

pohdinnasta. 
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2 TAUSTAA 

 

Tämä luku kertoo isännöintialasta lyhyesti ja keskittyy isännöintialan dokumentteihin ja 

ilmoituksiin. Isännöintialaa koskevat monet säädökset, jotka ohjaavat erilaisten 

ilmoitusten sekä asiakirjojen tekoa.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa isännöintialalle verkkopalvelu. Tässä 

luvussa kuvaillaan isännöintipalvelut toiminnallisella tasolla ilman teknistä selontekoa. 

 

2.1 Isännöintipalvelut yleisesti 

 

Isännöintipalvelujen tarkoituksena on hoitaa asunto-osakeyhtiöiden juoksevia 

hallinnollisia asioita asunto-osakeyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 

mukaan. Lisäksi isännöitsijän on pidettävä huolta, että asiat hoituvat lainmukaisesti ja 

kirjanpito on luotettavasti tehty.[Suomen Isännöintiliitto, 2009] 

 

Isännöitsijän voidaan katsoa olevan taloyhtiön operatiivinen johtaja ja edunvalvoja.  

Isännöitsijä valmistelee taloyhtiön asioita päätöksentekoon ja vastaa taloyhtiön 

tekemien päätösten toteuttamisesta. Nykyään isännöitsijän tukena on usein ns. tekninen 

isännöitsijä, jonka toimenkuvaan kuuluvat kiinteistöjen tekniset asiat ja niiden 

suunnittelu. [Isännöitsijäksi, 2009] 

 

Isännöintiyrityksessä on usein myös muuta henkilökuntaa, jotka hoitavat juoksevia 

asioita. Esimerkiksi kiinteistösihteeri toimii isännöitsijän tukena asioiden hoidossa.  

Kinteistösihteeri vastaa asiakaspalvelusta ja monesti myös isännöintiin liittyvistä 

asioista. [Isännöitsijäksi, 2009] 

 

Suomessa on 80 000 asunto-osakeyhtiötä, joista noin 50 000 tarvitsee ammattimaista 

isännöintiä. Alalla toimii 800 yritystä, joissa on yhteensä noin 2500 isännöitsijää. 

[Suomen Isännöintiliitto, 2009] 

 

Asunto-osakeyhtiön asukkaiden ja isännöintitoimiston välillä liikkuu paljon tietoa. 

Asukkaat tekevät erilaisia ilmoituksia aina muuttoilmoituksista saunavuorojen 
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varauksiin. Esimerkiksi muuttoilmoituksen ja vaikkapa vesimittarien lukemat ovat 

pakollisia ilmoituksia, jotka tulee tehdä isännöitsijän ilmoittamana ajankohtana. 

 

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee asunto-osakeyhtiön asioiden hoidon ja antaa siihen 

toimintaedellytykset. Siihen on jo pidemmän aikaa ollut vireillä muutoksia. Uuden lain 

tavoitteena on mm. korostaa yleisten periaatteiden merkitystä sekä selventää sääntelyä 

erityisesti kunnossapitovastuun, osakkeenomistajan muutostöiden ja kunnossapitoa sekä 

muutostyötä koskevan yhtiön päätöksenteon osalta. [Hollmen] 

 

2.2 Asiakkaan nykyinen järjestelmä ja sen ongelmat 

 

Asiakkaalla ei ole varsinaista tietojärjestelmää ilmoituksia ja asiakirjoja varten. 

Taloyhtiöiden asukkaat tekevät ilmoitukset isännöitsijälle pääasiassa puhelimen,  

sähköpostin ja perinteisen postin välityksellä.  Lomakkeet (esimerkiksi muuttoimoitus), 

jotka asukas täyttää käsin ja palauttaa postilaatikkoon tai suoraan isännöitsijälle, 

löytyvät joko isännöitsijäntoimistosta tai taloyhtiön postilaatikosta. 

 

Esimerkkinä voidaan pitää vesimittareiden lukemien keräämistä. Lukemat kerätään 

yleensä puolen vuoden välein. Asukkaita kehotetaan kirjoittamaan vesimittarilukemat 

paperille ja kiinnittämään se asuntonsa oven ulkopuolelle, josta huoltomies sen noutaa. 

Asukkaan unohtaessa lapun huoltomies käy itse lukemassa vesimittarin lukemat. 

 

Ongelmat liittyvät tiedonkulkuun ja työmäärään. Puhelimella suoritetut ilmoitukset 

jäävät helposti kirjaamatta tai ne kirjataan väärin. Sähköpostilla ilmoitetut asiat ovat 

paremmin dokumentoitu. Sähköpostilla lähetetty informaatio voi olla puutteellinen ja 

siitä on voinut unohtua oleellisia asioita. Lomakkeiden täyttäminen ja keruu käsin lisää 

huomattavasti työmäärää niin isännöitsijöille kuin asiakkaillekin. 
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2.3  Verkkopalvelu 

 

Verkkopalvelu on ympäristö, jossa käyttäjä pääsee päämääräänsä käyttämällä palvelua 

palvelimella internetin välityksellä. Verkkopalvelussa järjestelmä lähettää 

tekstipohjaisia pyyntöjä internetin yli toiseen järjestelmään ja reagoi pyyntöihin. 

[Foggon et al., 2003] 

  

Tietoyhteiskunta-asian neuvottelukunta määrittelee sähköisen asioinnin ja verkkopalve-  

lut seuraavasti  [Valtionvarainministeriö, 2004]: 

”Sähköisellä asioinnilla tai verkkoasioinnilla tarkoitetaan perinteistä asiointia täy-  

dentävää, korvaavaa tai uudistavaa julkisten palveluiden tuottamista, jakelua, käyt-  

töä ja niihin liittyvää vuorovaikutusta, joka perustuu tietoverkkojen hyödyntämi-  

seen. Julkiset verkkopalvelut ovat tietoverkkojen kautta kansalaisille, yrityksille ja  

yhteisöille ja toisille hallinnon yksiköille tarjottavia palveluja, jotka voivat ulottua  

yksinkertaisesta tietojen etsinnästä ja tarkistamisesta aina vuorovaikutteisten pal-  

velujen tarjoamiseen ja mahdollisuuksiin osallistua asioiden valmisteluun ja pää-  

töksentekoon. “ 

 

Verkkopalvelua voidaan kuvata omalla siihen kehitetyllä kielellä  Web Services 

Description Language (WSDL). Kuva 1 on esimerkki WSDL-kielen käytöstä.  

 

Kuva 1: Verkkopalvelun kuvaus [Barry] 
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Verkkopalvelu nähdään usein liittymänä ohjelmaan internetin välityksellä.  Tämä on 

hyvin avoin määritelmä, koska tämän mukaan melkeinpä mikä tahansa web-osoitteen 

omaava olisi verkkopalvelu.  Tarkemman määrittelyn verkkopalvelusta antaa 

esimerkiksi World Wide Web consortium (W3C). ”A software application identified by 

a URI, whose interfaces and bindings are capable of being defined, described, and 

discovered as XML artifacts. A Web service supports direct interactions with other 

software agents using XML-based messages exchanged via Internet-based protocols”.  

[Sormunen] 

 

W3C:n määritelmä on kohtuullisen tarkka ja antaa kuvan siitä, miten verkkopalveluiden 

tulisi toimia. Määritelmä korostaa, että verkkopalvelun tulee olla kuvailtavissa ja 

löydettävissä. WC3:n mukaan verkkopalvelun tulisi olla samankaltainen “palvelu” kuin 

perinteinen ohjelmisto. [Alonso et al., 2004] 

 

2.4 Kehitettävän verkkopalvelun kuvaus toiminnallisella tasolla 

 

Tämä tutkielman tuloksena pitäisi syntyä uusi verkkopalvelu taloyhtiöiden asukkaiden 

ja isännöitsijän välille, jonka avulla päivittäisen tiedonkulun pitäisi parantua. Ideana on 

luoda verkkopalvelu, jonka kautta käyttäjät löytävät oman taloyhtiönsä ja 

isännöitsijänsä.  

 

Verkkopalvelussa tulee olemaan taloyhtiön hakupalvelu, jonka avulla käyttäjä voi 

hakusanan avulla etsiä hänen oman taloyhtiönsä tiedot. Hakusanasta riippuen ruudulle 

ilmestyy taloyhtiön ja isännöitsijän tiedot. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee haluamansa 

lomakkeen, täyttää sen ja painaa lähetä-painiketta. 

 

Isännöitsijälle rakennetaan oma käyttöliittymä. Käyttöliittymässä isännöitsijä luo 

taloyhtiöidensä tiedot. Käyttöliittymässä on myös taulukko isännöitsijälle saapuneista 

yhteydenotoista, joita voidaan jatkokäsitellä tarpeen mukaan.  Isännöitsijä-puolella on 

myös tiedotteiden julkaisumahdollisuus. Isännöitsijä voi tallentaa palveluun tiedotteita, 

jotka näkyvät käyttäjillä heidän haettua taloyhtiönsä tietoja. 
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Verkkopalvelu kehitetään yleiseksi palveluksi. Tässä tutkielmassa asiakkaan roolissa 

toimii isännöintialan yritys, jonka nimeä ei julkaista. Tutkielmassa kehitettävä versio 

palvelee kyseisen asiakkaan tarpeita. 

 

Aikaisempia samankaltaisia palveluita on olemassa. Löydetyt aikaisemmat palvelut 

olivat suurten isännöintialan yrityksien omia heille räätälöityjä palveluita. Pienemmillä 

toimijoilla oli omilla web-sivustoillaan sähköisiä lomakepohjia, joiden avulla asukkaat 

saavat yhteyden isännöitsijäänsä. Yleistä julkista palvelua internetistä ei löytynyt.  
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3 OHJELMISTOTUOTANNON MENETELMÄT 

 

Tämä luku keskittyy ohjelmistotuotannon kuvaukseen ja tässä käsitellään erilaisia 

ohjelmistotuotantomalleja ja valitaan tähän projektiin sopivin.  

 

Ohjelmistotuotanto on ohjelmiston saattamista ideasta käyttöönoton jälkeiseen 

ylläpitoon. Ohjelmistotuottajat valitsevat kehittämälleen ohjelmistolle parhaat 

katsomansa ohjelmistotuottamisen metodit. [Sommerville, 2001, 6] 

 

3.1 Ohjelmistotuotannon osa-alueet 

 

Ohjelmistuotanto terminä on peräisin 1960 luvulta ja se on suomennos 

englanninkielisestä termistä Software Engineering.  Sen toisena suomennoksena 

käytetään sanaa ohjelmistotekniikka. Termin “Software engineering” voidaan katsoa 

käsittävän  kaikki ohjelmiston tuotantoon liittyvät osa-alueet: laatujärjestelmä, 

projektinhallinta, dokumentointi, tuotteenhallinta, laadunvarmistus, testaus, määrittely, 

suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja ylläpito. [Haikala & Märijärvi, 2006, 16] 

Ohjelmistotuotannolla tarkoitetaan ohjelmistotyötä, jonka tuloksena syntyvät 

järjestelmät täyttävät käyttäjiensä kohtuulliset toiveet ja odotukset.[Harsu, 2003, 16] 

 

Ohjelmiston tuotantoa ohjaa ohjelmistoja tuottavan yrityksen laatujärjestelmä. Se 

määrittelee  toimintatavat. Ohjelmistotuotanto tapahtuu yleensä ohjelmistoprojekteissa.  

Joskus ohjelmistoprojektit ovat laajempien tuotekehityshankkeiden osaprojekteja. 

Kehitysprosessissa voidaan yleensä erottaa ainakin seuraavat vaiheet: määrittely, 

suunnittelu, ohjelmointi ja testaus. [Haikala & Märijärvi, 2006, 35]  

 

Tietojärjestelmän kehittäminen lähtee tarpeesta kehittää uutta tai ylläpitää vanhaa.  

Kehitystyö voi lähteä asiakkaan tarpeista, teknisistä uusista mahdollisuuksista tai jonkin 

muun kehityshankkeen takia. Kehittämiseen liittyy joukko ajallisesti toisiaan seuraavia 

edellä käsiteltyjä vaiheita. Tällaista joukkoa peräkkäisiä toimintoja kutsutaan 

ohjelmiston elinkaareksi. [Pohjonen, 2002, 26] 
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3.2 Ohjelmistotuotannon ongelmat 

                 

Ohjelmistojen tuotannon historia on lyhyt ja teollisiksi tuotteiksi luokiteltavia 

ohjelmistoja on vasta joitakin kymmeniä. Ohjelmistojen koko kasvaa jatkuvasti, ja ne 

voivat olla jopa miljoonien ohjelmakoodirivien kokoisia. Sanotaankin, että 

ohjelmistokokonaisuudet ovat nykyajan monimutkaisimpia insinöörityön näytteitä. 

[Haikala & Märijärvi, 2006, 24] 

 

Ohjelmistojen ollessa laajoja ja monimutkaisia ongelmiltakaan ei voida välttyä. 

Dramaattisimmat virheet ohjelmistoissa voivat aiheuttaa esimerkiksi lento-

onnettomuuksia. Nämä voivat johtua yhtä hyvin ohjelmistovirheestä kuin mekaanisesta 

viasta. [Haikala & Märijärvi, 2006, 24] 

 

Ohjelmistotuotantoon liittyviä suurimpia ongelmia ovat korkeat kustannukset ja tähän 

on yksi syy työmäärän arvioinnin vaikeus. Melko usein työmäärät arvioidaan reilusti 

alakanttiin. Arvioiden luotettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, montako samankaltaista 

järjestelmää yritys on tehnyt. [Haikala & Märijärvi, 2006, 25] 

 

Ohjelmistotuotantoprosessi on monimutkaista. Dokumentointi perustuvat yleensä 

kokemusperäisiin kirjoituksiin ja usein kirjoittajana on ohjelmiston kehittänyt yritys. 

Tämä voi vääristää tuloksia, koska järjestelmän kehittänyt yritys harvoin paljastaa 

epäkohtia totuudenmukaisesti. [Haikala & Märijärvi, 2006, 26] 

                                                                                                                                                                                             

3.3 Ohjelmiston elinkaari 

 

Ohjelmiston elinkaarella tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ohjelmiston kehittämisen 

aloittamisesta sen poistamiseen käytöstä.  Vaihejakomallilla tarkoitetaan tapaa, jolla 

ohjelmiston kehitystyö tai koko elinkaari jaetaan vaiheisiin.  Kaikkiin vaiheisiin liittyy 

laadunvarmistustoimenpiteitä, kuten tarkastuksia, katselmuksia ja testausta. [Haikala & 

Märijärvi, 2006, 36] Elinkaari määrää projektin pääsuunnitelman, joten sen valinnalla 

on suuri merkitys. Sen vaikutus projektin onnistumiselle on yhtä suuri kuin minkä 

tahansa suunnittelupäätöksen tekemisellä. Sopiva elinkaarimalli voi nopeuttaa projektin 

aikataulua ja parantaa sen laatua. Myös projektin seurattavuus paranee. [McConnell, 

1996, 134] 
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Ohjelmistokehitys voidaan karkeasti jakaa tutkimukseen, suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Tutkimus keskittyy kehitettävän järjestelmän vaatimuksiin. Vaatimukset määritellään ja 

tarkennetaan. Tietomallit sekä toiminnot luodaan tässä vaiheessa. Suunnitteluvaihe 

voidaan jakaa kahteen isompaan alakohtaan: arkkitehtuurinen suunnittelu ja 

yksityiskohtainen suunnittelu.  Suunnittelussa tuodaan esille tulevan järjestelmän 

käyttöliittymä sekä mahdollinen tietokantasuunnittelu. Järjestelmän ylläpidettävyys, 

käytettävyys, muunneltavuus ja toiminnot kuuluvat myös suunnitteluvaiheeseen.  

Toteutuksessa järjestelmä ohjelmoidaan tutkimuksen ja suunnittelun pohjalta toimivaksi 

kokonaisuudeksi. [Maciaszek, 2001, 15] 

 

3.4 Perinteiset ohjelmistotuotantomallit 

 

Ohjelmiston kehitysprosessi on jo pitkään nähty kokonaisvaltaisena 

mallintamiskohteena. Elinkaarimalleissa on otettu mallia perinteisistä ja 

systematisoiduista aloista, kuten talonrakennuksesta tai autonvalmistuksesta. 

Esikuviensa mukaan elinkaarimalleissa toiminnot on organisoitu integroiduksi ja 

järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi. Valittaessa tietty ohjelmistotuotantomalli on 

muistettava, että kyseessä on vain malli. Se ei vielä anna tarkkaa ohjeistusta siitä, miten  

järjestelmä rakennetaan. [Pohjonen, 2002, 39]  

 

Ohjelmistotuotantomallit ovat suuntaa antavia ja määrittelevät ohjelmiston 

rakentamisen pääpiirteet. Monissa isoissa järjestelmissä ei voida käyttää vain yhtä 

mallia, vaan eri ohjelmistotuotantomalleja käytetään ohjelmiston eri osien 

rakentamiseen. [Sommerville, 2001, 44] 

 

Tässä työssä tutkitaan viittä erilaista perinteistä ohjelmistotuotantomallia: 

vesiputousmalli, prototyyppimalli, evoluutio-malli, formaalit menetelmät ja 

spiraalimalli. 
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3.4.1 Vesiputousmalli 

 

Vesiputousmalli on ehkä kaikkein yleisin ja tunnetuin elinkaarimalli. Se toimiikin usein 

pohjana muille kehitysmalleille. Vesiputousmalli koostuu esitutkimuksesta, 

määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta, testauksesta ja käyttöönotosta. (Kuva 2) 

Vaiheet seuraavat toisiaan suoraviivaisesti eivätkä ole päällekkäisiä. Mallin merkitys on 

edelleen suuri, vaikkakin sen suurin puute on muutosten tekemisen vaikeus. Edellisen 

vaiheen tulee olla valmis ennen kuin siirrytään seuraavaan. Vesiputousmalli sopii 

sovelluskehitykseen, jossa tiedetään tarkasti, mitä ollaan suunnittelemassa ja 

samankaltaisia ohjelmistoja on rakennettu useita aikaisemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Vesiputousmallin vaiheet [Haikala & Märijärvi, 2006, 36] 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään kuvassa 2 esitetyn vesiputousmallin vaiheiden 

pääkohtia. 

 

Esitutkimuksen päätarkoitus on kartoittaa asiakasvaatimukset. Sen aikana selvitetään 

asiakkaan ongelmat ja määritellään työn perustana olevat tarpeet. Tässä vaiheessa ei 

kuitenkaan oteta lainkaan kantaa siihen, millainen järjestelmä täyttäisi asiakkaan 

vaatimukset. Esitutkimus on tavallaan elinkaaren tärkein vaihe, koska jos 

asiakasvaatimukset ovat vääriä, ei lopputuloskaan voi olla hyvä. Suurin ongelma on 

asiakasvaatimusten täydellinen selville saaminen ja ymmärtäminen. [Haikala & 

Märijärvi, 2006, 37]  

Esitutkimus 

Määrittely 

Suunnittelu 

Toteutus 

Integrointi ja 

testaus 

Käyttöönotto 

ja ylläpito 
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Määrittelyssä suoritetaan asiakasvaatimusten analysointia ja kartoittamista. Näiden 

pohjalta johdetaan ohjelmistovaatimukset, joiden avulla määritellään toteutettava 

järjestelmä. Määrittelystä tulevaa dokumenttia sanotaan toiminnalliseksi määrittelyksi. 

Siinä kuvataan ohjelmiston toiminnot, vaatimukset ja rajoitukset. Kuvauksista käy 

yksityiskohtaisesti ilmi, mitä eri toimintoja niissä on. Määrittelyvaiheessa on siis 

kysymys asiakasvaatimusten muuntamisesta ohjelmistovaatimuksiksi. [Haikala & 

Märijärvi, 2006, 39] Määrittelyllä voidaan myös tarkoittaa koko järjestelmän 

määrittelyä tai jonkin osan määrittelyä [Haikala & Märijärvi, 2006, 79] 

 

Suunnitteluvaiheessa kuvataan, miten ohjelmistovaatimukset toteutetaan. Tuloksena 

syntyy tekninen määrittely. Vaihe koostuu arkkitehtuuri- ja moduulisuunnittelusta. 

Arkkitehtuurisuunnittelussa määritetään ohjelmiston yleinen rakenne ja tietokannan 

rakenne. Ohjelmisto jaetaan moduuleihin, jotka käsittävät järjestelmän yhden osan 

tiedot ja toiminnot. Moduulisuunnitellussa määritellään yhden moduulin toiminnot ja 

rakenne. [Haikala & Märijärvi, 2006, 40] Suunnittelu toimii perustana ohjelmistolle, 

projektin aikataululle, seurannalle ja hallinnalle. Tehokas suunnittelu tuo parhaimman 

tuloksen.[McConnell, 1996, 63] 

 

Toteutuksessa luodaan ohjelmiston osat valitulla ohjelmointitekniikalla ja osat liitetään 

yhteen. Prosessia voidaan parantaa yhtenäisten muuttujien nimeämisellä ja tarkalla 

yksikkötestauksella. Tässä vaiheessa tärkeintä on ohjelmoinnin tarkkuus. Tehdyt koodit 

tulisi olla muidenkin kehittäjien ymmärrettävissä. Kommunikointi projektin muiden 

kehittäjien välillä tulee tärkeäksi. [McConnell, 1996, 64] 

 

Testaus suoritetaan, jotta ohjelmiston mahdolliset virheet löytyisivät. Testaus on usein 

monikerroksista. Testaus voidaan jakaa moduulitestaukseen, integrointitestaukseen ja 

järjestelmätestaukseen. Moduulitestauksessa etsitään vikoja yksittäisistä moduuleista. 

Integrointitestauksessa moduulien toiminnasta yhdessä ja järjestelmätestaus testaa koko 

järjestelmän. Järjestelmätestaus tehdään vertaamalla valmista järjestelmää 

määrittelydokumentaatioon. Tuotekehityksessä testaus ja siinä löytyvien virheiden 

korjaus saattaa olla koko järjestelmän yksi suurimpia kustannuksia. [Haikala & 

Märijärvi, 2006, 40] 
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Käyttöönotto on muutosvaihe, jonka aikana ohjelmisto asennetaan 

käyttöympäristöönsä ja annetaan käyttäjien hyödynnettäviksi. Tapoja on kolmea eri 

tyyppiä: vähittäinen, vaiheistettu ja ns. kertarysäys-menetelmä. Käyttöönoton 

valmisteluun kuuluu ohjelmiston muun muassa asennus- ja ylläpito-ohjeet ja  

käyttöohjeiden teko. Ennen kuin ohjelmisto siirtyy varsinaiseen tuotantokäyttöön, 

saatetaan sitä käyttää asiakkaan ympäristössä ns. testikäytössä. Käyttöönottovaiheeseen 

saattaa sisältyä asiakaskohtaista räätälöintiä ja aiempien ja rinnakkaisten järjestelmien 

yhteistoimivuus uuden ohjelmiston kanssa tarkastetaan. 

 

Ylläpitovaiheessa pidetään huolta jo tuotantokäytössä olevan ohjelmiston 

toimivuudesta, korjauksista, päityksistä ja muista huoltoon liittyvistä toimista. 

[Pohjonen, 2002, 27] Ylläpito kestää siihen asti, kunnes viimeinen ohjelmistoversio 

poistetaan käytöstä. Ylläpidossa tulee usein vastaan vaihe, jossa asiakkaalla on 

ohjelmistosta useita eri versioita. Eri käyttöjärjestelmiä varten saattaa olla eri versioita 

ohjelmistosta. Ylläpitoon sovelletaan tällöin suunnitelmallista versionhallintaa ja 

laadukkaan dokumentoinnin merkitys kasvaa. 

 

Vesiputousmalli on erikoistapaus yleisestä ongelmanratkaisumallista: analysoi 

ratkaistava ongelma ymmärrettävästi, suunnittele, toteuta se ja testaa toteutusta. Harvoin 

käytännön ohjelmistokehitys etenee kirjaimellisesti vesiputousmallin mukaisesti, vaan 

osa vaatimuksista selviää projektin edetessä. Sitä voidaan kuitenkin pitää mallina, jonka 

mukaan yritetään toimia. 

 

3.4.2 Prototyyppimalli 

 

Prototyyppilähestymistavalla voidaan tarkoittaa lähes mitä tahansa työskentelymallia, 

jossa jotain tuotteen piirrettä kokeillaan ennen varsinaisen tuotteen rakentamista. Tämä 

soveltuu erityisesti uuden teknisen ratkaisun vaatiman kokeilun tekemiseen tai etsimään 

etsimään epäselviä asiakasvaatimuksia. [Haikala & Märijärvi, 2006, 42] 

 

Prosessi alkaa käyttäjän asettamien vaatimusten ja tavoitteiden analysoinnilla, jonka 

perusteella rakennetaan prototyyppi kohdejärjestelmästä. Asiakas arvioi prototyyppiä, 

jota sitten parannellaan asiakkaalta saadun palautteen mukaan. Parantelua jatketaan niin 

kaun kunnes asiakas on tyytyväinen (Kuva 3). 
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Kuva 3: Prototyyppimalli [Huttunen, 2006, 11]   

 

Prototyyppimallissa on yleensä seuraavat työvaiheet [Taina, 2009, 10] 

1. Vaatimusten keruu ja analyysi 

2. Lyhyt suunnitteluvaihe 

3. Prototyypin rakennus 

4. Asiakkaan palaute prototyypistä 

5. Suunnittelun ja prototyypin päivitys 

6. Jos asiakas ei ole tyytyväinen prototyyppiin, palataan askeleeeseen 4 

7. Jos asiakas on tyytyväinen prototyyppiin, varsinainen kehitystyö aloitetaan.  

 

Prototyyppimalli on hyödyllinen käyttöliittymäsuunnittelussa ja  siinä asiakas näkee 

valmiin tuotteen piirteet aikaisessa vaiheessa sekä järjestelmän tekniset ratkaisut 

voidaan testata etukäteen. [Haikala & Märijärvi, 2006, 43] 

 

Van Vliet [2000] on myös sitä mieltä, että prototyyppimalli on hyvä silloin, kun 

asiakkaan antamat määrittelyt ovat epätarkkoja. Haikalan [2004] mukaan 

prototyyppimallin haittoja ovat: 

- Asiakas saattaa luulla prototyyppiä valmiiksi tuotteeksi. Asiakkaan on 

huomattava, että tuote on keskeneräinen 

- Voidaan joutua tilanteeseen, jossa prototyyppiä parannellaan loputtomasti. 

- Asiakkaan antama palaute tulee myöhäisessä vaiheessa. Tästä johtuen 

korjaaminen tulee kalliiksi. [Haikala & Märijärvi, 2006, 44] 
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- Syklin aloittaminen uudestaan uudet ominaisuudet muuttuvat konkreettisiksi 

pitkän ajan kuluttua. 

 

3.4.3 Evoluutiomalli 

 

Evo-mallin (Evolutionary development) ideana on rakentaa ensimmäisessä projektissa 

ydinjärjestelmä, jota sitten seuraavissa projekteissa kehitetään edelleen. 

Ohjelmistokehitys kulkee periaatteessa samaa reittiä kuin protyyppimallissakin, mutta 

yksittäiset syklit eli iteraatiot ovat hyvin lyhyitä. Jokaisen iteration tuloksena on uusilla 

ominaisuuksilla  kasvatettu järjestelmä. Evoluutiomallissa uusia suunnitteluratkaisuja 

päästään testaamaan käytännössä projektin alkuvaiheessa ja perinteisen 

vesiputousmallin pitkäkestoisuudesta johtuvat ongelmat voisivat olla ratkaistavissa. 

[Haikala & Märijärvi, 2006, 45] 

 

 

 

Kuva 4: Evoluutimallin vaiheet [Protechnix Innovation and Research] 

 

Sommervillen [2001, 47] mukaan evoluutiomallissa on kolme ongelmaa, kun 

näkökulmana on projektin suunnittelu ja johtaminen: 

1. Kehitys on näkymätön. Kehitystyön johtajat tarvitsevat dokumentteja tutkiessaan 

työn etenemistä. Kun ohjelmisto rakennetaan nopeasti, on kallista luoda 

jokaisesta kehitysversiosta dokumentit. 
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2. Ohjelmistot ovat usein huonosti rakennettu. Jatkuvalla ohjelmiston muutostyöllä 

on taipumus vahingoittaa ohjelmiston eheyttä. Näiden korjaaminen on vaikeaa ja 

kallista. 

3. Erikoistyökalut ja -tekniikat voivat olla pakollisia. Nämä työkalut antavat apua 

nopeaan kehitystyöhön, mutta eivät usein ole yhteensopiva muiden työkalujen 

kanssa ja harvoilla ihmisillä on tietotaitoa käyttää näitä. 

 

Pienissä ja keskisuurissa ohjelmistokehityksissä lyhyellä aikataululla evoluutiomalli on 

parhaimmillaan, mutta laajoissa ja pitkäkestoisissa projekteissa ongelmia tulee varmasti. 

Sommerville [2001, 47] suosittelee isompiin projekteihin otettavan vesiputousmallin 

sekä evoluutiomallin parhaat puolet. 

 

3.4.3 Formaalit menetelmät 

 

Formaalilla menetelmällä on samoja piirteitä kuin vesiputousmallilla. Formaalissa 

menetelmässä järjestelmä kuvataan matemaattisesti. [Sommerville, 2001, 47] 

Formaaleissa menetelmissä lähdetään siitä, että matemaattisen formalismin avulla 

projektista saatu tuotos todistetaan oikeaksi. Formaalia menetelmää käytetään 

esimerkiksi silloin, kun on oltava aivan varmoja, että ohjelmisto toimii täysin oikein. 

Yksinkertaisimmillaan matemaattista formalismia voidaan käyttää kuvaukseen 

formaalista mallista ohjelmiston osaan. Esimerkiksi SQL-kyselykieli perustuu 

matemaattiseen relaatioalgebraan. Relaatioalgebraa voidaan käyttää hyväksy SQL-

kyselyiden toteuttamisessa. [Taina, 2009] 

 

Tunnetuin formaalien menetelmien  prosessimalli on Cleanroom, jonka kehitti IBM. Se 

nojaa inkrementaaliseen ohjelmistokehitykseen ja päämääränä on päästä luotettavaan 

lopputulokseen. Tässä mallissa ohjelmiston lopullisessa versiossa on hyvin vähän 

virheitä ja kustannuksetkaan eivät ole merkittävästi suuremmat kuin muissa malleissa 

yleensä. Formaaleilla menetelmillä kehitetään järjestelmiä joilla on tiukat turvallisuus-, 

luotettavuus- tai salassapitomääräykset. [Sommerville, 2001, 48] 

 

Kärkkäisen [2006] mukaan formaalien menetelmien sovelluskohteita on muun muassa 

- turvallisuuskriittiset järjestelmät, kuten ydinvoimaloiden prosessinohjaus, 

lentokoneen ohjaus ja sairaalalaitteistot. 

- hankalasti korjattavat järjestelmät, kuten  avaruusluotaimet, piilastut ja 
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puhelinverkonprotokollat, jossa virheiden korjaus on  joko mahdotonta tai 

älyttömän kallista ja virheet nakertavat organisaation imagoa ja alentavat 

pörssiarvoa. 

- reaktiiviset järjestelmät, kuten monen käyttäjän järjestelmät, tietoliikenne 

(rinnakkaisuuden hallinta ihmiselle vaikeaa, sopivasti ilmaistuna koneelle 

helppoa). 

 

3.4.5 Spiraalimalli 

 

Ohjelmistotyölle tyyppillinen iteratiivisuus on spiraalimallin keskeinen ajatus. Toinen 

tärkeä piirre on kehityistyön riskien jatkuva analysoiminen. Ohjelmistokehitystä 

ohjataan  uudelleen riskianaalyysien mukaan. [Pohjonen, 2002, 42] 

 

Spiraalimalli yhdistää muita suunnittelumenetelmiä, kuten vesiputousmallia sekä 

evoluutiomallia. Erona vesiputousmalliin voidaan pitää sitä, että spiraalimallia eivät 

ohjaa dokumentit vaan riskit.   Spiraalimallia voidaan kutsua riskiohjatuksi prosessiksi. 

[Huttunen, 2006, 12] Spiraalimallin vaiheet on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5: Spiraalimallin vaiheet [Sommerville, 2001, 54] 
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Jokainen iteraatio on jaettu neljään osaan: 

 

1. Tavoitteiden asettaminen. Tässä vaiheessa rajataan prosessi sekä suunnitelmat 

kirjataan ylös. Projektin riskit tunnistetaan ja vaihtoehtoisia suunnitelmia 

voidaan luoda, jos projektin riskit niin vaativat. 

2. Riskien arviointia ja minimointia. Jokainen esille tullut riski analysoidaan. 

Analyysit suoritetaan riskien heikentämiseksi.  

3. Toteutus ja testaus.  Riskien arvioinnin jälkeen valitaan toteutusmenetelmä 

ohjelmistolle. Jos käyttöliittymän riskit ovat pääosassa, voidaan toteutusmallina 

käyttää evoluutiomallia. Jos taas turvallisuusriskit ovat tärkeimmät, formaalinen 

malli on silloin sopiva. Huonoin mahdollinen malli on vesiputousmalli, kun 

isoimmaksi riskiksi katsotaan ohjelmiston erillisen osan integrointi 

pääjärjestelmään. 

4. Suunnittelu. Projekti katselmoidaan ja päätetään, jatketaanko projektia 

seuraavalle iteraatiolle. Jos projektia päätetään jatkaa, seuraava kierros 

suunnitellaan. [Sommerville, 2001, 53] 

 

Spiraalimallissa prosessi voidaan keskeyttää, jos riskit kasvavat liian suuriksi. 

Tavoitteena on kuitenkin analyysin avulla pienentää riskejä joka iteraatiolla. 

Spiraalimalli on uusi elinkaarimalli ja käytännön kokemuksia siitä on paljon vähemmän 

kuin vesiputousmallista sekä prototyyppimallista. Spiraalimallin yhtenä etuna voidaan 

pitää asiakkaan olemista aktiivisena projektissa mukana, ja näin asiakas pääsee läheltä 

seuraamaan prosessin kehittymistä. Haittana voisi olla samanlaisten vaiheiden 

toistaminen aikaavievänä toimintona sekä riskianalyysin huono hallinta. [Pohjonen, 

2002, 43] 

 

3.5 Ketterät menetelmät 

 

Ketterissä menetelmissä (agile methods) iteraatiot ovat tyypillisesti hyvin lyhyitä.  

Iteraatiot ovat jopa niin lyhyitä, että kehittämisen voidaan ajatella olevan jatkuvaa.  Työ 

voidaan aloittaa ohjelmoimalla ohjelmamuutos seuraavasti: ohjelmoidaan muutokselle 

testitapauksia, jotka ajetaan ja testitapaukset toteavat testin epäonnistuneen. [Haikala & 

Märijärvi, 2006, 47] 
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Ketterät menetelmät saivat alkunsa, kun alettiin miettiä perinteisille malleille 

vastapainoksi nopeampia ja kevyempiä malleja. Yksi syy tähän on internetissä 

räjähdysmäisesti kasvaneet verkkopalvelut. Ketterien menetelmien suosiosta huolimatta 

tieteellistä tutkimusta olisi hyvä olla enemmän. Suurimman osan julkaisuista ovat 

kirjoittaneet käytännön työntekijät sekä konsultit. [Abrahamsson et al., 2002, 9] 

 

Ketterät menetelmät saivat uutta potkua vuonna 2001, kun ryhmä alan asiantuntijoita 

kokoontui ja julkaisi “Ketterien menetelmien manifestin”, jonka mukaan neljä tärkeintä 

arvoa ovat: 

 

1. Yksilöt ja vuorovaikutus ennen prosessia ja työkaluja 

2. Toimiva ohjelmisto on tärkeämpi kuin kokonaisvaltainen dokumentaatio 

3. Asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeämpää kuin sopimusneuvottelut 

4. Muutokseen reagointi on tärkempää kuin suunnitelman noudattaminen. 

 

Yksilöt ja vuorovaikutus tulevat ennen prosesseja ja työkaluja, koska hyvin toimiva 

ryhmä loistavine yksilöineen ja  keskinkertaisine työkaluineen saa paljon paremman 

tuloksen aikaan kuin huonosti toimiva ryhmä, jolla on käytössä huipputyökalut. Parhaat 

ohjelmistot on rakennettu parhaiden yksilöiden ja ryhmien toimesta.   

 

Toimiva ohjelmisto ennen dokumentointia merkitsee sitä, että saadaan nopeasti uusi 

versio kehitettävästä järjestelmästä sekä palaute tulee välittömästi ja siihen voidaan 

reagoida nopeasti. Kehitettävän järjestelmän valmistuessa jokaisen iteraation 

seurauksena saadaan koko ajan lisää tietoa siitä, minkälainen lopullisesta järjestelmästä 

tulee. Ohjelmiston tulevat käyttäjät näkevät koko ajan, että ollaan oikealla suunnalla. 

 

Asiakkaan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, koska “agile-projektiryhmät” tekevät 

yhdessä työtä yhteiseen päämäärään ja asiakas on osa ryhmää.  Virallisista 

sopimusneuvotteluista tulee helposti kilpailutilanne ja unohdetaan, että yhteistyöllä 

päästään pidemmälle. 

 

Reagointi muutoksiin on tärkeää, koska tärkeintä on saada aikaan mahdollisimman 

paljon julkaisukelpoista ohjelmistoa, joka täyttää käyttäjien ja asiakkaiden toiveet. 

Yleensä ei ole mahdollista, että käyttäjät voisivat tietää etukäteen jokaisen ohjelmiston 
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yksityiskohdan osalta mitä he haluaisivat. Väistämätön tosiasia on, että jossakin 

vaiheessa ohjelmistoon tulee uusia ominaisuuksia tai ominaisuuksien tärkeysjärjestys 

muuttuu. Ketterissä menetelmissä asiakkaan antamat “tarinat” ovat suunnitelma 

projektin tulevaisuudelle ja näiden muuttumiseen varaudutaan koko ajan. [Cohn, 2006, 

21-22] 

 

Mike Cohn [2006]  tarkentaa vielä aiemmin määriteltyjä neljää periaatetta.  Hän haluaa 

tuoda esiin käytännön ohjelmistotyössä käytettäviä työtapoja. Seuraavat ovat “agile-

ryhmien” toimintatapoja:  

 

• Tehdään työtä yhtenä ryhmänä 

• Tehdään työtä lyhyissä iteraatioissa 

• Julkaistaan jotakin jokaisessa iteraatiossa 

• Keskitytään liiketoiminnalliseen prosessiin 

• Tutkitaan ja sovelletaan. 

 

Tehdään työtä yhtenä ryhmänä. Tärkein menestystekijä ketterissä menetelmissä on, 

että kaikki projektin osapuolet näkevät itsensä yhtenä ryhmänä, jolla on yhteinen 

päämäärä. Tilaa ei ole työntekijöille, jotka siirtävät omat huonosti tehdyt työnsä 

eteenpäin toisen työntekijän korjattavaksi tai jalostettavaksi.  Vaikka agile-

menetelmissä työskennellään yhtenä ryhmänä, niin ryhmän sisällä on erilaisia rooleja. 

Ensimmäinen rooli on tuotteen omistaja. Tärkeimpinä tehtävinä tuotteen omistajalla on 

pitää huolta, että kaikilla ryhmän jäsenillä on sama näkemys projektista. Tuotteen 

omistaja huolehtii myös, että ohjelmiston tärkein ominaisuus on työn alla. Kaupallisissa 

ohjelmistoissa omistaja on usein yrityksen markkinoinnista tai hallinnosta. Yrityksen 

sisäisessä kehityksessä omistaja voi olla sen sijaan käyttäjä, käyttäjien johtaja, 

analyytikko tai rahoittaja. Toinen rooli ryhmässä on asiakas. Asiakas on se, joka 

rahoittaa projektin tai on päättänyt ostaa kehitettävän ohjelmiston. Yrityksen sisäisessä 

kehityksessä asiakas voi olla yrityksen toisesta osastosta ja usein myös asiakas ja 

omistaja ovat sama rooli. Seuraava esille nostettava rooli on kehittäjä (ohjelmoija). 

Kehittäjä tarkoittaa henkilöä, joka on ohjelmiston kehityksessä mukana. Kehittäjä voi 

olla esimerkiksi ohjelmoija, testaaja, tietokanta-asiantuntija, käytettävyysasiantuntija tai 

ohjelmistoarkkitehti. Jossain tapauksessa voidaan tuotteen omistajaakin pitää 

kehittäjänä. Viimeinen rooli on projektin johtaja. Projektin johtajan rooli vaihtelee 

riippuen projektin luonteesta. Ketterissä menetelmissä projektin johtaja keskittyy 
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enemmän ryhmän kuin projektin johtamiseen. Joissan projekteissa johtaja voi myös olla 

samanaikaisesti toisessa roolissa, yleensä kehittäjänä tai tuotteen omistajana. 

 

Tehdään työtä lyhyissä iteraatioissa.  Ketterien menetelmien projekteissa ei ole 

mukana tarkkoja kaavioita esimerkiksi vaatimusmäärrittelystä tai 

arkkitehtuurissuunnittelusta. Jokaisen projektin kohdalla päätetään ohjelmiston 

mallintamisesta, mutta jokaisessa iteraatiossa kaikki työ (tutkimus, suunnittelu, toteutus, 

testaus) tehdään samanaikaisesti. Iteraatiot on aikataulutettu. Iteraatiot kestävät yleensä 

kahdesta neljään viikkoon, mutta joskus ne voivat olla pidempiäkin. Iteraatioiden 

aikatauluista pidetään kiinni vaikka kaikkia suunnniteltuja toiminnallisuuksia ei saataisi 

mukaan. 

 

Julkaistaan jotakin jokaisessa iteraatiossa.  Tärkeämpää kuin määritellä iteraation 

pituus on, että projektiryhmä saa iteraatiossa aikaan yhdestä tai useammasta epätarkasta 

ohjelmiston vaatimuksesta toteutetun ja testatun vakavasti otettavan ohjelmistotuotteen. 

Monet projektiryhmät eivät julkaise jokaisen iteraation tuloksia käyttäjilleen. Iteraation 

tulos pitää olla mahdollisimman yksinkertainen. Olennaista on, että jokaisen iteraation 

jälkeen ohjelmistossa on uusia toiminnallisuuksia, joista on hyötyä asiakkaalle. Tämä ei 

kuitenkaan yleensä toteudu, vaan usein julkaistava tuote tulee joka kolmannesta 

iteraatiosta. 

 

Keskitytään liiketoiminnalliseen prosessiin. Projektiryhmä toteuttaa ohjelmistojen 

ominaisuuksia, jotka ohjelmiston omistaja halunnut ja asettanut ne tärkeysjärjestykseen. 

Projektiryhmä saavuttaa tämän valmistelemalla ominaisuuksien toteutuminen omien 

taitojen mukaan. Projektin työntekijöiden tulee toteuttaa uudet ominaisuudet teknisesti 

mahdollisimman yksinkertaisesti. Tällöin tuotteen omistaja pysyy paremmin tilanteen 

tasalla. Agile-ryhmät keskittyvät toteuttamaan ja julkaisemaan käyttäjäkeskeisiä  

ominaisuuksia  eikä erillisiä työtehtäviä. Paras tapa on toteuttaa tämä  “käyttäjien 

tarinoilla”. Käyttäjän tarina on lyhyt kuvaus toiminnallisuudesta, joka ohjelmiston 

käytössä on käyttäjän näkökulmasta katsoen. Käyttäjän tarinat ovat vapaamuotoisia eikä 

niissä ole pakollista formaattia. Tarinat pysyvät kevyinä, koska niitä ei kerätä kaikkia 

alussa. Tarinoita jalostetaan, lisätään ja poistetaan projektin aikana jatkuvasti. 

 

Tutkitaan ja sovelletaan.  Projektin alussa ei ole varmuutta siitä, mitä projektin 

edetessä tulee vastaan.  Projektin sisällä henkilövaihdokset ovat yleisiä, työkalut 
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toiminta voi olla epävarmaa, käyttäjät vaihtavat mielipiteitään ja kilpailijat voivat 

asettaa paineita muutoksille. Agile-projektiryhmät ovat koko ajan alttiita muutoksille. 

Tämä aiheuttaa samalla sekä mahdollisuuden että tarpeen muuttaa suunnitelmia 

jatkuvasti. Ominaisuudet, jotka agile-menetelmissä on laitettu tärkeysjärjestykseen, 

yleensä kuitenkin pysyvä ennallaan iteraatiosta toiseen. 

 

Perusarvojen lisäksi manifestissä kuvaillaan 12 periaatetta, joita ketterä kehitys 

noudattaa. Periaatteet ovat: 

1.  Tärkeintä on tyydyttää asiakkaan tarpeet jatkuvilla ja aikaisilla 

ohjelmistotoimituksilla. 

1. Muuttuvia vaatimuksia otetaan vastaan myöhäisessäkin vaiheessa kehitystä. 

Ketterät menetelmät valjastavat muutokset asiakkaan kilpailukyvyn hyväksi. 

2. Toimivan ohjelmiston toimituksia tapahtuu toistuvasti, muutaman viikon tai 

muutaman kuukauden välein. Mitä useammin, sen parempi. 

3. Liiketoiminnan toimijoiden ja kehittäjien pitää työskennellä päivittäin yhdessä 

koko projektin ajan. 

4. Projektit tehdään motivoituneiden ihmisten parissa. Heille varmistetaan heidän 

tarvitsemansa tuki ja ympäristö ja heihin luotetaan, että he saavat työnsä tehtyä. 

5. Tehokkain yhteydenpitotapa kehitystiimin välillä on kasvokkain tapahtuva 

keskustelu. 

6. Toimiva ohjelmisto on paras mittari projektista. 

7. ketterät menetelmät kannattavat kestävää kehitystä. Rahoittajien, kehittäjien ja 

käyttäjien pitäisi pystyä pitämään tasainen tahti koko projektin ajan. 

8. Jatkuva huomion kiinnittäminen tekniseen erinomaisuuteen ja suunnitteluun 

lisäävät ketteryyttä. 

9. Pyritään yksinkertaisuuteen. Mitä enemmän jätetään turhaa työtä pois, sen 

parempi. 

10. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimusmäärittelyt, suunnittelu löytyvät itsenäisistä 

projektiryhmistä. 

11. Projektiryhmä kiinnittää jatkuvasti huomiota toiminnan kehittämiseen 

tehokkaammaksi ja muuttaa toimintaansa sen mukaisesti. 

 

Ohjelmistokehitys kohtaa nykyisin paineita niin aikataulujen kuin kustannustenkin 

puolelta. Järjestelmien määrittelyt muuttuvat koko ajan, varsinkin selainkäyttöisissä 

ohjelmistoissa. Tämä on yksi syy siihen, miksi nopeampia ja joustavampia 
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kehitysmenetelmiä suositaan nykyään yhä enemmän. Ketterien menetelmien avulla 

tuotettavuus voi kasvaa samalla laadun ja muokattavuuden säilyessä 

korkeana.[Huttunen, 2006, 14] 

 

Agile-menetelmät ovat hyvin uusia, eikä niiden tehokkuutta ole tieteellisesti paljoa 

tutkittu. Menetelmiä on sovellettu menestyksekkäästi, mutta niiden radikaalien 

toimintatapojensa vuoksi monilla yrityksillä on ollut vaikeuksia niiden käyttöönotossa. 

[Kainulainen, 2008, 21] 

 

Ketterien menetelmien mukaisia toimintamenetelmiä on useita. Tässä tutkimuksessa 

niistä käsitellään seuraavia: Scrum, Extreme programming, Adaptive software 

development, Crystal Family of methodologies ja Lean software development. 

 

3.5.1 Scrum 

 

Scrumin juuret juontavat 1990-luvun alkuun ja Easel Corporation -nimisen 

ohjelmistoyrityksen toimitiloihin, joissa ensimmäinen Scrum-projekti syntyi Jeff 

Sutherlandin, John Scumniptalesin ja Jeff McKennan toimesta vuonna 1993. Easel 

Corporation myytiin pari vuotta myöhemmin, mutta Scrum-menetelmä jatkoi 

kehittymistään. Jeff Sutherland ja Ken Schwaber kuvasivat Scrum-menetelmän 

ensimmäistä kertaa julkisesti vuoden 1996 OOPSLA-konferenssissa. 

 

Menetelmä ei syntynyt tyhjästä vaan ammensi oppejaan vuonna 1986 ilmestyneestä 

Harvard Business Review – lehden artikkelin ”The New Product Development Game” 

innovaatioista erityisen tuottavien organisaatioiden tavoista tehdä tuotekehitystä. Itse 

asiassa termi “Scrum” mainittiin ensin nimenomaan tuossa artikkelissa – Sutherland ja 

Schwaber toivat termin ohjelmistokehityksen pariin. [Koskela, 1] 

 

Scrum on ohjelmistokehityksen malli, joka pyrkii poistamaan ohjelmistoprojektista 

turhan monimutkaisuuden ja keskittyy rakentamaan asiakkaan tarpeita vastaavan 

ohjelmiston. Scrum-menetelmä ei sido käyttämään tiettyjä ohjelmistojen 

rakennustekniikoita vaan kokoaa olemassa olevia tekniikoita yhteen. Scrum on 

pääasiassa projektihallintamenetelmä. Scrum korostaa yhteistyön merkitystä ja antaa 

vastuuta työntekijöille. Projekti toteutetaan ennemmin työntekijöiden vahvuuksien kuin 

tiukan projektisuunnitelman mukaan.[Schwaber & Beedle, 2002, 2]  



 

28 
 

 

Scrum-mentelmässä asiat tehdään täysin eri tavalla kuin mihin ohjelmistotuotantoalalla 

ollaan yleisesti totuttu. Scrum tuntuu ja näyttää erilaiselta, koska se perustuu 

empiirisyyteen. Aikaa käytetään vähemmän suunnitteluun ja määrittelyyn sekä erilaisiin 

hallinnollisiin raportteihin. Suurin osa ajasta käytetään projektiryhmän työntekoon ja 

konkreettiseen muutoksiin reagointiin.[Schwaber & Beedle, 2002, 25] Schwaber ja 

Beedle [2002] sanovat “Jos insinöörikäytännöt ovat suklaapatukka, silloin Scrum on 

suklaapatukan käärepaperi”. Yleensä uusien menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotto 

on vaikeaa, mutta Scrumin ei. Scrum yksinkertaistaa työtä, kun työnteko tehdään 30 

päivän sykleissä. Scrum perustuu siihen, että projektin johto ja projektin työntekijät 

työskentelevät yhdessä. Näin johdon henkilötkin osallistuvat työntekoon enemmän ja 

välttyvät liialta paperityöltä.[Schwaber & Beedle, 2002, 57] 

 

Scrum-prosessi on yksinkertainen ja etenee suoraviivaisesti. Prosessi lähtee liikkeelle 

asiakkaan muodostamasta listasta tuotteen halutuista ominaisuuksista eli tuottteen 

työlistasta (Product Backlog). Seuraavaksi asiakas ja tiimi suunnittelevat alkavan 

iteraation (Sprint) tehtävät muodostaen Sprintin työlistan (Sprint Backlog). [Koskela, 2] 

Sprintin aikana Scrum-tiimi tapaa joka päivä toisensa. Tätä kutsutaan päiväpalaveriksi 

(Daily Scrum). [Schwaber & Beedle, 2002,40] Sprintin lopussa järjestetään 

jälkitarkastelu (Sprint review), jossa Scrum-tiimi esittää johdolle, asiakkaalle ja tuotteen 

omistajalle sprintin aikana tehtyjen töiden tulokset. [Schwaber & Beedle, 2002,54] 

Jokaisen sprintin jälkeen julkaistaan toiminnallinen tuote. (Ks. Kuva 6) 

 

 

Kuva 6: Scrum-vaiheet [Poimala et al.] 
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Tuotteen työlista (Product Backlog) on lista tuotteen toiminnallisuuksista, 

ominaisuuksista, muutoksista, virheenkorjauksista, teknisistä piirteistä eli Product 

Backlog on sekoitus teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Ensimmäinen Product 

Backlog syntyy visiointivaiheessa. Siinä luetellaan tuotteen tiedossa olevat vaatimukset.  

Vaatimukset ovat niin muodollisia tai vapaita kuin halutaan. Se riippuu asiakkaasta. 

Product Backlog ei ole koskaan valmis, se voi muuttua koko projektin ajan. Niin kauan 

kuin projekti on kesken, Product Backlog on myös olemassa. Ensimmäiseen listaan 

tarvitaan vain sen verran vaatimuksia, että saadaan ensimmäinen Sprint suoritettua. 

Listaan tulee tietoja eri puolilta. Tuotteen omistaja luo omat vaatimukset ja tuotteen 

kehittäjät omat tekniset vaatimukset.  Product Backlogin vaatimukset laitetaan 

tärkeysjärjestykseen, jonka mukaan listasta valitaan seuraavassa sprintissä tehtävät työt. 

Kun Product Backlog on tehty, muutoksista vastaa aina vain tuotteen omistaja. Tuotteen 

omistaja myös arvioi vaatimusten vaatiman työmäärän käyttäen apunaan muuta tiimiä. 

Arvioinnit voivat myös vaihtua koko ajan projektin jatkuessa.[Schwaber & Beedle, 

2002, 33]  

 

Sprint eli iteraatio on aikajakso, jonka aikana työryhmä rakentaa toimivan ohjelman. 

Sprint kestää yleensä 30 päivää, mutta se voi kestää vaikka vain viikon.  Sprint alkaa 

Sprintin suunnittelulla (Sprint Planning Meeting), jossa suunnitellaan, mitä alkavassa 

Sprintissä tehdään. Sprintin suunnittelutapaaminen käsittää oikeastaan kaksi tapaamista. 

Ensimmäisessa Scrum-tiimi, Scrum Master, Tuotteen omistaja ja mahdolliset muut 

henkilöt tapaavat ja suunnittelevat mitä toiminnallisuuksia rakennetaan seuraavassa 

sprintissä. Toisessa tapaamisessa Scrum-tiimi keskenään miettii, miten nämä 

toiminnallisuudet toteutetaan.  [Schwaber & Beedle, 2002,47] Sprintin aikana tiimi saa 

täyden vastuun. He saavat itse päättää, miten he saavuttavat asetetut tavoitteet. Tämä 

tekee Scrumista haastellisen, mutta samalla myös antoisan työskentelytavan. Yrityksen 

johto luottaa tiiminsä täysin aina yhden sprintin ajan.  [Schwaber & Beedle, 2002,50-

51] 

 

Sprintin työlista (Sprint Backlog) on Scrum-tiimin oma lista sprintin aikana 

toteutettavista vaatimuksista. Nämä vaatimukset on otettu Product Backlogista. Jokaisen 

vaatimuksen kesto arvioidaan yleensä 4 tunnista 16 tuntiin. sprint backlog 

muodostetaan sprintin suunnittelussa. Yksi Scrum-tiimin jäsenistä yleensä vastaa sprint 

backlogin hallinnasta ja muokkaa sitä tarpeen mukaan. 
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Päiväpalaveri (Daily Scrum)  pidetään sprintin aikana päivittäin ja se kestää 15 

minuuttia.  Tapaamiseen osallistuu Scrum-tiimi sekä Scrum Master sekä mahdollisesti 

johdon henkilöstöä. Scrum Masterin tehtävän on ohjata tapaamista ja pitää se 

asiallisena. Päiväpalaverin tarkoituksena on selvittää projektin tilanne ja jokainen tiimin 

jäsen kertoo, mitä on tehnyt edellisen tapaamisen jälkeen ja mitä tulee tekemään ennen 

seuraavaa tapaamista. Päiväpalaveri myös parantaa kommunikointia, poistaa turhia 

tapaamisia ja parantaa projektityöskentelytaitoja. Scrum Master pysyy tietoisena 

ryhmänsä jokaisen yksilön työn vaiheista sekä niiden ongelmista. Päiväpalaveri 

pidetään yleensä eri tilassa kuin missä normaalisti työskennellään, jolloin jokainen 

keskittyy palaveriin. Päiväpalaveri on pakollinen kaikille Scrum-tiimin työntekijöille ja 

usein määrätään jonkinlainen sakko, jos ei saavu palaveriin. [Schwaber & Beedle, 2002, 

40-43] 

 

Sprintin jälkitarkastelussa (Sprint Review) käydään läpi, mitä sprintin aikana on 

saatu aikaan, ja tiimi esittelee tuotoksensa Scrum Masterille ja tuotteen omistajalle.  

Tapaaminen kestää yleensä 4 tuntia ja siinä käsitellään projektin onnistuneet ja 

epäonnistuneet asiat. Tapaamiseen voivat osallistua kaikki projektin osapuolet. Sprint 

review alkaa yleensä Scrum Masterin pitämällä selvityksellä, jossa tutkitaan Product 

backlogista otettujen ominaisuuksien toteutumista sprintin aikana. Tärkeintä on, että 

Scrum-tiimi esittelee enemmän toimivaa ohjelmistoa kuin hienoja teknisiä esityksiä. 

Jälkitarkastelun lopussa tuotteen omistaja päättää ohjelmiston tuotannon jatkumisesta. 

[Schwaber & Beedle, 2002,54-56] Viimeisen sprintin lopussa kaikki Product Backlogin 

vaatimukset on toteutettu ja julkaistavissa oleva tuote pitäisi olla käsien ulottuvilla. 

 

Scrum-menetelmässä on vain kolme erilaista toimijaa eli roolia. Roolit ovat Scrum 

Master, Scrum-tiimi (Scrum Team) ja Tuotteen omistaja (Product Owner). Scrum 

Master on vastuussa Scrum-menetelmän sääntöjen noudattamisesta. Scrum Master 

vastaa projektista ja johtaa scrum-tiimiä. Hänen vastuullaan on seurata, että Sprintin 

tavoitetta kohti edetään. Scrum Master auttaa Scrum-tiimiläisiä heidän ongelmissaan 

sekä poistaa teknisiä tai muita ulkopuolisia ongelmia.  Hän toimii myös linkkinä 

tuotteen omistajan ja yrityksen johdon sekä tiimin välillä. Scrum Master tekee kaikki 

päätökset ja hänen vastuullaan on tiimin työskentely kohti valmista ja tavoitteen 

mukaista ohjelmistoa. Scrum Masterina oleminen vaatii nopeaa päätöksentekoa ja 

tietynlaista itsepäisyyttä. [Schwaber & Beedle, 2002, 31-32] 
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Scrum-tiimin tehtävänä on saavuttaa jokaisessa sprintissä määritelty tavoite.  Scrum-

tiimi valitsee jokaisessa sprintissä Product Backlogista vaatimukset, jotka Sprintin 

aikana tulee saada toimivaksi ohjelmaksi. Scrum-tiimi saa työssään täyden vastuun ja 

heidän tavoitteensä on tehdä parhaansa omien vahvuuksien mukaan. Schwaberin ja 

Beedlen [2002] mukaan Scrum-tiimin ihannekoko on seitsemän henkilöä, mutta jo 

kolme henkilöä voi muodostaa toimivan tiimin. Sitä pienemmät tiimit kärsivät 

vuorovaikutuksen puutteesta. Scrum-tiimin koon ylittäessä kahdeksan henkilöä 

Schwaber ja Beedle [2002] suosittelevat tiimin jakamista pienempiin ryhmiin. 

Ihanteellinen Scrum-tiimi koostuu erilaisista osaajista. Tällöin sprintin tavoite 

saavutetaan varmimmin. Suurin osa tiimin jäsenistä omistautuu projektille 

kokopäiväisesti, mutta mukana voi olla myös osa-aikaisia työntekijöitä. Scrum-tiimin 

jäsenillä ei ole “titteleitä”, joka osaltaan vähentää eripuraisuutta ja antaa kaikille 

mahdollisuuden osalllistua työhön monipuolisesti. Työnkuvaan kuuluu vain tehdä sen 

mitä osaa. Scrum-tiimi saa Sprintin ajaksi täyden vastuun työssään. He voivat saada 

konsultointia ja neuvoja ulkopuolelta, mutta niitä ei ole pakko noudattaa, vaan tiimi 

määrittelee työn tekotavan. Scrum-tiimi on vain velvollinen noudattamaan olemassa 

olevia Scrum-menetelmän sääntöjä. Scrum-tiimin tullessa päätökseen, että se ei voi 

päästä tavoitteeseen, voi se kutsua koolle ylimääräisen sprintin suunnittelukokouksen. 

Tämä on kuitenkin poikkeuksellista. Scrum-tiimin työtilaksi suositellaan avonaista tilaa, 

jossa kaikki työskentelevät samassa tilassa. Tämä lisää työn tehokkuutta ja 

vuorovaikusta. [Schwaber & Beedle, 2002, 35-39] 

 

Tuotteen omistaja määrää tuotteen ominaisuuksista.  Tuotteen omistaja vastaa Product 

Backlogin hallinnasta.  Projektin ylimmän päätäntävallan omistaa aina tuotteen 

omistaja. Tuotteen omistaja on yksi henkilö, eikä esimerkiksi osasto tai yritys. Tuotteen 

omistajan päätökset vaikuttavat product backlogin kautta Scrum-projektin etenemiseen 

eniten. Rooli on samalla vaikea sekä palkitseva. [Schwaber & Beedle, 2002, 34-35] 

 

3.5.2 Extreme programming 

 

Extreme Programming (XP) kehitys alkoi muiden ohjelmistokehitysmallien ongelmista.  

Perinteisillä kehitysmalleilla ohjelmiston kehitys kesti pitkään. XP lähti aluksi 

ajatuksesta “saada työ valmiiksi”. XP:n varhaisin lähde on Kent Beckin kirjoittama kirja 

Extreme Programming Explained vuodelta 1999. [Abrahamsson et al., 2002] XP-
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metodologian perustana on neljä arvoa. Arvot ovat kommunikaatio, yksinkertaisuus, 

palaute ja rohkeus. [Lindberg, 2003] 

 

Sanotaan, että jopa 80% maailman ongelmista johtuu huonosta kommunikaatiosta. 

XP:ssä tehdään työtä tavalla, jota on mahdoton suorittaa ilman kunnollista 

kommunikaatiota ihmisten välillä. Silti kommunikaatio voi olla vaarassa XP-

projektissa, koska dokumentointia tehdään vähän. XP luottaa enemmän keskusteluun 

kuin kirjoitettuun tekstiin. Yksinkertaisuudella tarkoitetaan sitä, että järjestelmä 

toteutetaan yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla. Järjestelmä tehdään ainoastaan 

suunnitelman mukaan eikä sitä ole tarkoitus laajentaa eri suuntiin. 

 

Palautetta XP-menetelmässä kerätään usein ja heti työn jälkeen. Palautetta kerätään 

kaikilta projektin osapuolilta. Järjestelmästä saadaan palautetta suoritettavien testien 

avulla. Rohkeus on neljäs XP:n arvo. XP on periaatteiltaan melko radikaali. Sen 

käyttäminen vaatii rohkeutta. Asiakkaan pitää myös olla rohkea, koska  

ohjelmistoprojektin alussa ei voida olla täysin varmoja projektin työmääristä ja 

kustannuksista. Toisaalta asiakas on itse mukana vaikuttamassa tähän. [Lindberg, 2003] 

 

Abrahamsson [2002, 19] esittää XP:n kuusi eri vaihetta kehitysprosessissa. Vaiheet ovat 

tutkimusvaihe, suunnitteluvaihe, julkaisun iteraatiot, tuotteistus, ylläpito ja päätös (ks. 

Kuva 7). 

 



 

33 
 

Kuva 7: Extreme Programming-menetelmän eri vaiheet. [Abrahamsson et al., 2002, 19] 

 

Tutkimusvaiheessa (Exploration phase) asiakkaat kirjoittavat “tarinoita”, jotka he 

haluavat olevan ensimmäisessä julkaisussa. Jokainen tarina sisältää ominaisuuden, joka 

lisätään kehitteillä olevaan ohjelmaan.  Tässä vaiheessa myös projektiryhmä tutustuu 

projektin työkaluihin, tekniikkaan ja käytäntöihin. Nämä testataan rakentamalla 

järjestelmästä prototyyppi. Tutkimusvaihe kestää yleensä muutamasta viikosta 

muutamaan kuukauteen. 

 

Suunnitteluvaiheessa (Planning phase) tarinat priorisoidaan ja sovitaan ensimmäisen 

pienen julkaisun sisällöstä. Ohjelmoijat ensin arvioivat, paljonko jokainen tarina vaatii 

resursseja ja sitten aikataulu hyväksytään. Aikataulu ei yleensä mene yli kahden 

kuukauden. Itse suunnitteluvaihe kestää muutaman päivän. 

 

Julkaisun iteraatiot (Iterations to release phase) sisältää useita iteraatioita 

järjestelmästä ennen ensimmäistä julkaisua. Suunnitteluvaiheen aikataulu pilkotaan eri 

iteraatioille, ja  näiden toteutus kestää yleensä yhdestä viikosta neljään viikkoon. 

Ensimmäinen iteraatio luo kokonaisen järjestelmän arkkitehtuureineen. Tämä 

mahdollistuu kun valitaan “tarinat”, jotka pakottavat rakentamaan toimivan 

järjestelmän. Jokaisen iteraation jälkeen tehdään toiminnallisia testejä. Viimeisen 

iteraation jälkeen järjestelmä on valmis siirtymään tuotteistusvaiheeseen. 
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Tuotteistusvaiheessa (Productionizing phase) suoritetaan ylimääräisiä testejä ja 

tarkastetaan järjestelmän suorituskyky ennen kuin järjestelmä toimitetaan asiakkaalle. 

Vielä tässäkin vaiheessa uusia muutoksia voidaan löytää ja tehdä päätös niiden 

toteuttamisesta. Tässä vaiheessa iteraatioiden kestoa voidaan joutua lyhentämään 

kolmesta viikosta yhteen viikkoon. Jälkikäteen tulleet ehdotukset kirjataan myöhempää 

käyttöä varten. 

 

Ylläpitovaihe (Maintenance phase) käsittää ohjelmiston ylläpidon sekä asiakastuen 

lisäksi uusien iteraatioiden tuottamisen. Järjestelmän ollessa käytössä siihen saatetaan 

tarvita uusia ominaisuuksia. Ylläpitovaiheessa voidaan myös tarvita projektiryhmään 

uusia henkilöitä tai ryhmän rakennetta on muutettava. 

 

Päätösvaihe (Death phase) on lähellä, kun asiakas ei enää “kirjoita tarinoita” uusista 

toteutuksista. Tämä vaatii, että asiakkaan tarpeet on tyydytetty ja järjestelmä on 

osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja luotettavaksi. Tässä vaiheessa XP-

menetelmässä tehdään tarvittavat dokumentit, eikä muutoksia ohjelmistoon enää tule. 

Tämä vaihe tulee ajankohtaiseksi myös silloin, kun järjestelmää ei jostakin syystä 

kehitetä valmiiksi asti. 

 

XP-projektin henkilöstön rooleja nimittäessä pitää muistaa, että yhdellä henkilöllä voi 

olla useita eri rooleja. Esimerkiksi kaikki XP-projektiryhmän jäsenet kommunikoivat 

suoraan asiakkaan kanssa, kun perinteisesti on totuttu siihen, että projektipäällikkö 

hoitaa asiakaskontaktit. XP-projektissa on seuraavat roolit: 

 

• Ohjelmoija. Ohjelmoija suunnittelee ja kirjoittaa koodin muiden ohjelmoijien 

kanssa. Ohjelmoijat vastaavat myös moduulien testauksesta. [Lindberg, 2003, 

22] He myös pitävät huolen siitä, että ohjelmakoodi on mahdollisimman 

yksinkertaista ja täsmällistä. [Abrahamsson et al., 2002, 21]  

• Asiakas. Asiakkaan vastuulla on vaatimusten antaminen projektiryhmälle ja 

suunnitella toiminnallisia testejä. Asiakas myös päättää, milloin vaatimus on 

täytetty. [Lindberg, 2003, 22] 

• Testaaja. Testaajat auttavat asiakasta toiminnallisten testien suunnittelussa ja 

suorittavat testit säännöllisesti sekä raportoivat virheistä ja ylläpitävät 

testityökaluja. [Abrahamsson et al., 2002, 21] 
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• Mittaaja. Mittaaja seuraa projektin edistymistä ja aikataulujen pitävyyttä. 

Mittaaja antaa ryhmälle palautetta havainnoistaan. Hän myös arvioi tulevan 

tavoitteen toteutumisen mahdollisuutta. [Abrahamsson et al., 2002, 21] 

• Valmentaja (Coach). Valmentaja on vastuussa projektista kokonaisuudessaan. 

[Abrahamsson et al., 2002, 22]  Hän myös valvoo, että XP:n arvoja ja tapoja 

noudatetaan. [Lindberg, 2003, 22] 

• Konsultti (Consultant).  Konsultti on ulkopuolinen ja antaa erityistä teknistä 

tietoa jos sitä tarvitaan. Konsultti neuvoo ryhmää ongelmatilanteissa. 

[Abrahamsson et al., 2002, 22] 

• Johtaja (Manager, Big Boss). Johtajan vastuulla on päätöksenteko. Hän seuraa 

projektia ja poistaa vaikeudet tieltä. [Abrahamsson et al., 2002, 22] 

 

XP-menetelmä on kokoelma muiden menetelmien ideoita ja käytäntöjä. XP:ssä on osia 

ainakin Scrum-menetelmästä, evoluutiomallista, käyttötapauksista, spiraalimallista sekä 

vaikutteita on myös vesiputousmallista. XP tähtää menestyksekkääseen 

ohjelmistokehitykseen huolimatta alati muuttuvista vaatimuksista. [Abrahamsson et al., 

2002, 23] Kuvassa 8 on lueteltu XP:n käytäntöjä. 

 

 

Kuva 8: XP:n käytännöt [Huttunen, 2006, 20] 

 

Pienillä julkaisuilla (Small releases) tarkoitetaan uusien ohjelmistoversioiden 

toimittamista asiakkaalle nopeaan tahtiin – jopa päivittäin tai ainakin kuukausittain.  

 

Asiakkaan läsnäolo (customer participation) kuvaa sitä, että asiakkaan on oltava 

järjestelmän toteuttajien käytettävissä. [Huttunen, 2006, 20]. 
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Suunnittelupeli (Planning game) tarkoittaa läheistä yhteistyötä asiakkaan ja järjestelmän 

ohjelmoijien välillä. Ohjelmoijat arvioivat resursseja asiakkaan vaatimuksista ja asiakas 

päättää niistä.  

 

Järjestelmän vertauskuva (System Metaphor) tarkoittaa valmiista järjestelmästä luotua 

vertauskuvaa. Tämä vertauskuva on ohje järjestelmän toiminnasta.  

 

Yksinkertainen rakenne (Simple design) korostaa mahdollisimman yksinkertaista 

toteutusta ja sitä, että kaikki ylimääräinen koodi heitetään pois.  

 

Testit ensin (Testing first) -toimintatapa tarkoittaa sekä kehittäjien että asiakkaiden 

toiminnallisten testien suorittamista ennen varsinaista toteutusta.  

 

Rakenteen parantaminen (Refactoring) tarkoittaa koodin ja muiden toimintojen 

parantamista ja yksinkertaistamista. 

 

Pariohjelmointi (Pair programming) on työtapa, jossa kaksi ohjelmoijaa tekee työtä 

yhdellä koneella vierekkäin.  

 

Yhteisomistajuus (Collective ownership) on sitä, että kuka tahansa missä projektin 

vaiheessa tahansa voi muuttaa ohjelmakoodia.  

 

Jatkuvalla integraatiolla (Continuous integration) tarkoitetaan tapaa, jossa pienikin 

koodikokonaisuus integroidaan järjestelmään. Silloin järjestelmä kehittyy koko ajan.  

 

40-tuntinen työviikko (forty hour week) on yksi XP:n säännöistä. 40 tuntia viikossa on 

maksimimäärä ja kahta ylityötuntista viikkoa peräkkäin ei sallita. Jos näin käy, se on 

ongelma, joka pitää ratkaista. 

 

Ohjelmointikäytännöillä (Coding standards) tarkoitetaan sääntöjä, joita ohjelmoijien 

tulee noudattaa. Koodin kautta kommunikointia korostetaan. [Abrahamsson et al., 2002, 

24-25] 
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Lemmetti [2007, 19] käsittelee XP-menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia. Hänen 

mukaansa XP:n erityinen vahvuus on sopeutuvuus muutoksiin. Ohjelmisto pysyy koko 

ajan muutettavana eikä dokumentaation ylläpitoon tarvitse käyttää aikaa. Haittana 

Lemmetti mainitsee, että jatkuva ohjelmistosuunnittelu ja laatuvaatimusten huomiotta 

jättäminen aiheuttaa ongelmia. Arkkitehtuurin puuttuminen voi olla myös XP:n yksi 

heikkouksista. 

 

Extreme programming-menetelmästä on eniten kirjoitettu ja siitä on kehitteillä koko 

ajan uusia tutkimuksia sekä käyttäjäkertomuksia tulee koko ajan lisää. XP ei kuitenkaan 

sovellu kaikkiin projekteihin eikä sen kaikkia rajoituksia vielä tiedetä. Tämän takia 

uusia tutkimuksia ja kokemuksia kaivataan lisää. XP on enimmäkseen tarkoitettu 

pienille ja keskisuurille projektiryhmille. Ryhmän jäsen tulisi olla samassa paikassa, että 

kommunikointi säilyisi XP:n ideologian mukaisena. Myös teknologia voi XP:ssä 

aiheuttaa hankaluuksia. Jos teknologia ei salli muutoksia, XP ei ole tehty kyseistä 

projektia varten. [Abrahamsson et al., 2002, 26-27]  

 

 

3.5.3 Adaptive software development (ASD) 

 

ASD-menetelmän kehitti James A. Highsmith III.  Monet ASD-menetelmän periaatteet 

noudattavat Highsmithin aikaisempia tutkimuksia iteraativisista 

ohjelmistokehitysmenetelmistä.  Merkittävin ASD:n “esi-isä” on “Radical Software 

Development”, jonka Highsmith kehitti yhdessä Bayerin kanssa vuonna 1994.  ASD 

keskittyy lähinnä ohjelmistokehityksen monimuotoisuuteen ja suuriin järjestelmiin. Se 

rohkaisee kasvavaan, iteratiiviseen kehitystyöhön, joka sisältää protoilua. ASD jaetaan 

kolmeen päävaiheeseen. Vaiheet ovat yhteistyö, spekulointi ja oppiminen (ks. Kuva 9) 

 

 

Kuva 9: ASD-menetelmän kolme päävaihetta [Highsmith] 
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Spekulointia (Speculation) käytetään suunnittelun sijaan, koska suunnittelu nähdään 

usein vaiheena, jossa epätietoisuus on heikkous ja muutokset ovat epäonnistumisia.  

Yhteistyö (Collaborate) korostaa yhteistyön tärkeyttä kehitettäessä muuttuvaa 

järjestelmää. Oppiminen (Learn) kuvastaa tietotaidon tarvetta ja virheisiin reagointia 

sekä tosiasiaa, että ohjelmiston vaatimukset voivat muuttua projektin aikana. 

 

ASD on selvästi enemmän komponentti- kuin työorientoinut menetelmä. Se keskittyy 

enemmän tuloksiin kuin siihen, miten tuloksiin päästään. Useita ohjelmiston osia saattaa 

olla työn alla samaan aikaan, ja kun iteraatioita suunnitellaan, niin samalla ohjelmiston 

osia saatetaan muuttaa. Asiakkaat ovat tuotannossa mukana ryhmänä, joka koostuu 

asiantuntijoista. ASD:n viimeinen vaihe on valmiin työn julkistaminen. Se ei ota kantaa, 

miten tämä tulee toteuttaa, mutta painottaa nopeutta ja paljon muuttuvia projekteja, 

jolloin ketterä kehitys ottaa paikkansa. 

 

ASD ei määrittele kehitysryhmän rakennetta kovinkaan tarkasti. Määriteltyjä rooleja 

ryhmässä on vähän.  “Rahoituksesta vastaava” on määritelty olevan vastuussa koko 

projektista. Muita ryhmän jäseniä ei ole tarkoin määrätty. Toimintatapojen 

määrittäminen noudattaa samaa kaavaa. ASD nimeää kolme toimintamenetelmää: 

iteratiivinen kehitystyö, ominaisuus-painotteinen suunnittelu ja asiakasryhmän 

kokoukset. Suurimmat ongelmat ASD:ssä käytäntöjä on vaikeaa yksilöidä ja se jättää 

monta yksityiskohtaa auki. ASD:ssä ei ole tuskin yhtään toimintoa, joka pitää tehdä. 

Highsmith kuvaa ASD-menetelmää paljolti muuttuvalla kehityksellä, mutta 

yksityiskohtaisesti ei kerrota, miten ASD-menetelmän voisi oikeasti ottaa käyttöön. 

ASD ei kuitenkaan ole hyödytön vaan antaa tärkeän näkökulman isojen järjestelmien 

ketterään kehitykseen. 

 

3.5.4 Crystal Family of methodologies 

 

Crystal on Alistair Cockburnin esittelemä menetelmägeneraattori. Crystal-menetelmät 

sisältävät useita menetelmiä, joista valitaan aina projektiin sopivin. Erilaisten 

menetelmien lisäksi Crystal-perhe tarjoaa eri menetelmille omat sääntönsä, joiden 

avulla saadaan erilaisten projektien erilaiset tarpeet hyödynnettyä. Jokainen Crystal-

metodi on merkitty värillä, joka merkitsee kuinka “raskas” metodi on. Mitä tummempi 
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väri on, sitä “raskaampi” on  metodi. [Abrahamsson et al., 2002, 37] Kaikkia näitä eri 

menetelmiä yhdistää kuitenkin yhteinen “geeniperimä”,  joka koostuu [Poimala et al.]: 

• Ajatuksesta, että “sovelluskehitys on sosiaalinen peli, joka vaatii tiivistä 

yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä. 

• Joukosta tärkeitä tekijöitä ja periaatteita päätösten teon tueksi 

• Joukosta ominaisuuksia, joita tavoitella 

• Esimerkinomaisia strategioita ja käytäntöjä 

• Referenssinomaisia toteutuksia, kuten Crystal Clear ja Crystal Orange. 

 

 

 

Kuva 10: Crystal-menetelmän “värikartta”  [Tervonen, 2002] 

 

Kevyin väri on Crystal Clear. Sitä seuraavat keltainen, oranssi, punainen. Clear on 

näistä parhaiten dokumentoitu. Kuvan 10 pystyakseli kuvaa projektin kriittisyyttä – sitä, 

millaista vahinkoa projekti saa epäonnistuessaan aikaan [Poimala et al.]: 

• C = Mukavuuden heikkenemistä (loss of Comfort) 

• D = Rahan menetys (loss of Discretionary money) 

• E = Merkittäviä taloudellisia menetyksiä (loss of Essential money) 

• L = Ihmishenkien menetyksiä (loss of Life). 

 

Toisin sanoen, C-tasolla järjestelmän pettäessä aiheuttaa epämukavuuden tunnetta 

käyttäjissä, mutta L-taso vaikuttaa kriittiseen järjestelmään ja voi kirjaimellisesti 

aiheuttaa ihmishenkien menetystä. 
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Crystal Clear on suunniteltu käytettäväksi pienissä projekteissa, esimerkiksi D6-

projektit. Kuusi suunnittelijaa on suurin määrä, mutta käytettäessä joitakin laajennoksia 

yhteydenpitoon sekä testaukseen, sitä voidaan käyttää myös projekteihin E8 ja D10. 

Crystal Clear-projektiryhmän tulisi työskennellä samassa toimistotilassa johtuen 

menetelmän yhteydenpitorakenteesta. Crystal Orange on taas tarkoitettu keskikokoisille 

projekteille, joissa on 10-40 suunnittelijaa (D40). Tässä menetelmässä projekti jaetaan 

useille eri ryhmille. Jakamisesta huolimatta Crystal Orange ei kannatta hajautettua 

projektityöskentelyä. Crystal Orange korostaa nopeita julkaisuja ja nopeaa muuttuvien 

vaatimusten mukaista kehitystä samalla pienempiä kustannuksia ryhmien tiedonkulun 

pysyessä tehokkaana. [Abrahamsson et al., 2002, 38]  

 

Projektiryhmien roolit eroavat toisistaan riippuen siitä, mikä Crystal-menetelmä on 

käytössä. Clear käsittää seuraavat roolit: rahoittaja, vanhempi suunnittelija-kehittäjä, 

suunnittelija-kehittäjä ja käyttäjä. Jokainen rooli voi käsittää useita eri tehtäviä. 

Esimerkiksi  suunnittelija-ohjelmoijan tehtävä sisältää liiketoiminnallista suunnittelua, 

ohjelmointia, dokumentointia ja testausta. Muita rooleja, jotka voidaan sovittaa 

päärooleihin, ovat: koordinaattori, liiketoiminnan asiantuntija ja vaatimusmäärittelyn 

ammattilainen. Crystal Orange sisältää monia erilaisia rooleja. Pääroolit ovat jaettu 

erillisille ryhmille ja ryhmien sisällä on vielä jaettu eri roolit. Rooleja voi olla muun 

muassa: käyttöliittymäsuunnittelija, tietokantasuunnittelija, käytettävyysexpertti, 

tekninen fasilitaattori, liiketoiminnan suunnittelija, arkkitehti, suunnittelun ohjaaja, jne.  

Jokainen ryhmä sisältää ainakin liiketoiminnan suunnittelijan, 

käyttöliittymäsuunnittelijan, 2-3 ohjelmoijaa, tietokantasuunnittelijan ja mahdollisesti 

myös testaajan. [Abrahamsson et al., 2002, 42] 

 

3.5.5 Lean-menetelmä 

 

Lean software development on Toyotan prosessitapojen sovellutus 

ohjelmistokehitykseen. Toyotan työskentelytavalla on pitkä historia, ja se on tunnettu 

tehokkuudestaan, korkeasta laadusta, henkilöstön tyytyväisyydestä ja reilusta 

lähestymistavasta alihankkijoihin. Nämä Toyotan tunnetut tekijät ovat myös haluttuja 

ohjelmistokehitystä harrastavissa yrityksissä.  Ohjelmistokehitys poikkeaa kuitenkin 

auton valmistuksesta. Mary ja Tom Poppendieck ovat tutkineet Toyotan tapaa ja 
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soveltaneet sitä ohjelmistokehitykseen. Tuloksena on syntynyt Lean software 

development (ks. Kuva 11). [Poimala et al.] 

 

 

Kuva 11: Lean-menetelmän sukupuu [Poppendieck & Poppendieck, 2006] 

 

Ohjelmistokehitys on tuotekehittelystä yksi muoto. Suurin osa ohjelmistoista on 

aluperin todennäköisesti julkistetttu tuotteena. Ohjelmistot, joita ei ole kehitetty 

erillisenä tuotteena, voivat olla sisällytetty laitteistoihin tai ovat olennaisia osia 

esimerkiksi tietokonepeleissä. Osa ohjelmistoista on kehitetty osana liiketoiminnallista 

prossesia. Asiakkaat eivät osta varsinaista ohjelmistoa vaan he ostavat pelejä, 

tekstinkäsittelyohjelmia, laitteistoja tai liiketoiminnallisia malleja. Tästä syystä voidaan 

sanoa ohjelmistokehityksen olevan tuotekehittelyn yksi osa. [Poppendieck & 

Poppendieck, 2006] 

 

Poppendieckin ja Poppendieckin [2006] mukaan jokaisen kehitysprosessin, joka toimii 

muuttuvassa ympäristössä, tulisi olla  empiirinen prosessi, koska se tarjoaa parhaimman 

lähestymistavan omaksua muutokset. Ohjelmistot tulisi alusta alkaen suunnitella 

muutettavaksi niin kehitysvaiheessa kuin sen elinkaaren aikana. Lean-menetelmän 

seitsemän periaatetta lyhennettynä ovat [Poppendieck & Poppendieck, 2006, 23-38]: 

1. Eliminoi jätteet 

• Tuota innovatiivisia ja teknisesti edistyneitä sovelluksia, mutta huolehdi 

asiakkaistasi ja ymmärrä heidän tarpeensa. 

• Tee vain oleelliset asiat. 
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• Kirjoita vähemmän koodia. Mitä enemmän koodia sitä enemmän testejä ja kuluu 

liikaa aikaa ja rahaa. 

2. Rakenna asiantuntijuus 

• Rakenna suunnittelukeskeisiä ryhmiä. Johtajien tulee kannustaa ja tehdä 

yhteistyötä ryhmänsä kanssa. Näin ongelmat ratkeavat nopeammin. 

• Ylläpidä jatkuvat työn kehittämisen ympäristöä. Työntekijöiden tulee ymmärtää, 

että he eivät ole täydellisiä vaan heidän pitää koko ajan parantaa suoritustaan 

• Opeta ongelmien ratkaisukeinoja.  Kehitystiimin tulee toimia kuten pieni 

tutkimusinstituutti. 

3. Rakenna laatua. 

• Synkronointi. Kehitettävästä ohjelmasta tulee huolestua jo ennen riviäkään 

koodia. 

• Automatisoi. Automatisoi kaikki minkä pysty, mutta tee se viisaasti. 

• Kirjoita selkeää koodia. Koodi kerralla kuntoon. 

4. Sitoudu. 

• On tiedettävä, minne halutaan päätyä, reitti selviää pikkuhiljaa 

• Riko riippuvuudet 

• Ylläpidä vaihtoehtoja. Kehitä kriittisille järjestelmille vaihtoehtoja, joista valitset 

parhaan. 

5. Tehosta kokonaisuutta. 

• Keskity ohjelmistoon kokonaisuudessaan. 

• Julkaise kokonainen ohjelmisto. 

6. Julkaise nopeasti. 

• Toimi pienissä erissä. 

• Rajoita työkuormaa 

• Keskity kehitystyön ajankulkuun 

7. Kunnioita ihmisiä. 

• Kouluta “teamleaderit”. 

• Anna työntekijöiden ajatella itse. 

• Hoida ammattitaitoa. 

 

Lean-kehityksessä keskitytään kokonaisuuteen asiakkaan näkökulmasta.  Asiakkaan 

tarpeet tyydytetään tuotteella. Tuotteeseen kuuluu koko paketti dokumentaatiosta 

ohjelmakoodiin saakka. Optimoitava kokonaisuus on ketju, jonka muodostaa kaikki 
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toimenpiteet asiakkaan tarpeesta siihen kun asiakkaan tarve on tyydytetty. [Poimala et 

al.] 

 

3.6 Ohjelmistotuotantomenetelmän valinta 

 

Ohjelmistotuotannon menetelmää valittaessa ratkaiseva tekijä on kehitettävän palvelun 

luonne. Palvelu tulee olemaan luonteeltaan muuttuva ja ohjelmiston vaatimuksia tulee 

lisää projektin edetessä. Palvelu toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Heillä ei 

ole tarkkoja vaatimuksia ohjelmistotyölle, joka lisää ohjelmiston muutostarvetta 

ohjelmiston kehityksen aikana. Tämän tutkielman tuloksena syntyvä palvelu pitää olla 

tulevaisuusessa muunneltavissa sekä kehitetettävissä edelleen. 

 

Vesiputousmallin käyttäminen tässä toteutusprojektissa houkuttelee sen selkeyden ja 

lineaarisuutensa takia. Vesiputousmallin joitakin osia voidaan käyttää, mutta mallina se 

on tämän ohjelmiston suunnitteluun liian kankea. Vesiputousmalli ei sovellu myöskään 

sen pitkäkestoisuuden takia. Asiakas haluaa jo projektin alkuvaiheessa nähdä tuotteesta 

eri vaiheessa olevia versioita. 

 

Prototyyppimalli voisi soveltua hyvin verkkopalvelun käyttöliittymän suunnitteluun. 

Tässä mallissa asiakkaalla olisi mahdollisuus nähdä konkreettista tulosta jo 

alkuvaiheessa. Huonona puolena on prototyyppien pitkä kehityskaari. 

Prototyyppimallin hylkäämistä puoltaa myös se, että kehitystyöstä saattaisi tulla loputon 

uusien ominaisuuksien toteuttamiskierre. 

 

Evoluutiomallissa  käytetään samanlaista tekniikka kuin prototyyppimallissakin. 

Evoluutiomallissa iteraatiot ovat lyhyempiä. Evoluutiomalli on lähellä sitä mallia, jota 

tähän toteutukseen etsitään. Tässä mallissa asiakas saa aikaisessa vaiheessa 

ohjelmistosta version testattavakseen. Jatkuvat muutokset voivat rikkoa 

suunnittelumallin rakenteen ja mallin idea menee hukkaan. Evoluutiomallin ongelmana 

on myös määritellä, milloin tuote on oikeastaan valmis. 

 

Formaalit menetelmät eivät sovellu tähän sovellukseen. Kehitettävää verkkopalvelua 

on mahdoton kuvata formaalisesti, eikä palvelu ole esimerkiksi turvallisuuden kannalta 

kriittinen. 
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Spiraalimalli valintaa puoltaa sen nopeatempoinen kehitys. Huonona puolena 

spiraalimallissa on samankaltaisten vaiheiden toistaminen vie aikaa ja riskianalyysin 

teko tulisi hallita hyvin. Spiraalimalli on ehkä tämän verkkopalvelun toteutukseen liian 

monivaiheinen. 

 

Ketterät menetelmät sopivat parhaiten verkkopalvelun toteuksen malliksi. Ketteristä 

menetelmistä valitaan Scrum-menetelmä. Scrum sopii verkkopalvelun toteutusmalliksi, 

koska toteuttavan järjestelmän vaatimukset todennäköisesti muuttuvat kehityksen 

aikana ja asiakas näkee jo alkuvaiheessa valmista ohjelmiston toiminnallisuutta. Scrum-

menetelmän valintaan vaikutti myös henkilökohtainen kiinnostus kyseistä mallia 

kohtaan ja sen suosio on suurta varsinkin Suomessa. Scrum-menetelmään on myös 

saatavilla hyvät dokumenttipohjat järjestelmän toteuttamiseksi. 
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4  VERKKOPALVELUN TOTEUTUS 

 

4.1 Visiointi 

 

Visiointi Scrum-menetelmässä vastaa kysymyksiin mitä ja miksi jotakin tehdään. 

Visiointi-vaiheessa määritellään myös ensimmäinen Product Backlog. Verkkopalvelun 

kuvaus toiminnallisella tasolla on kuvailtu kohdassa 2.4.  

 

4.1.1 Toteutukseen käytettävät Scrum-menetelmän lomakkeet 

 

Verkkopalvelun toteutuksessa käytetään valmiita Scrum-menetelmälle tehtyjä lomake-

pohjia. [Heiramo, 2006] Dokumenttipohjat ovat MS Excel -muodossa ja vastaavat 

Scrum-käytäntöjä.  

 

Jatkossa tuotteen työlistasta käytetään englanninkielistä termiä Product Backlog.  

Product Backlogin avulla hallinnoidaan verkkopalvelun vaatimuksia eli ominaisuuksia. 

 

 

Kuva 12: Petri Heiramon [2006] suunnittelema Product Backlog  

 

Kuvan 12 Product Backlogin ensimmäinen kenttä on Story ID. Se on juokseva numero, 

jolla jokainen vaatimus voidaan tunnistaa. Story name -kenttä sisältää varsinaisen 

“tarinan” eli toteutettavan vaatimuksen. Seuraava kenttä on Status. Se kertoo, missä 

vaiheessa vaatimus on.  Status-kentästä aukeaa ruudulle alasvetovalikko, jossa on 

seuraavat valintamahdollisuudet: Done, Ongoing, Planned ja Removed. Status-kentän 

väri vaihtuu sen mukaan, mikä status valitaan. Size-kenttä kertoo vaatimuksen koon 

pisteinä (Story points). Mitä korkeampi luku on tietokentässä, sitä vaativampi ja 
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enemmän aikaa vievä vaatimus on kyseessä. Sprint-kenttä kertoo, missä sprintissä 

kyseinen vaatimus toteutetaan. Priority-kenttä mahdollistaa vaatimusten asettamisen 

tärkeysjärjestykseen. Comments-kenttä sisältää lisätietoa vaatimuksesta. 

 

Sprint Backlog -lomakkeen (kuva 13) avulla Scrum-tiimi ylläpitää meneillään olevassa 

sprintissä toteutettavia vaatimuksia. 

 

Kuva 13: Sprint Backlog [Heiramo, 2006] 

 

Sprint Backlog -lomakkeeseen merkitään Product Backlogista otetut vaatimukset (Task 

name) ja niille asetetaan aika-arvio tunneissa (Est.). Jokaisen päivän jälkeen merkitään 

erikseen jokaisen vaatimuksen lehdelle, paljonko sen toteuttamiseen on tunteja jäljellä. 

Sprint implementation days -kenttään merkitään sprintin kesto päivissä. Status-kentässä 

avautuu alasvetovalikko, jossa on vaihtoehdot Done, Ongoing ja Planned. Graafisesta 

diagrammista näkee työn edistymisen. 

 

Sprint Plan -lomake (kuva 14) kokoaa Product Backlogin tiedot yhteen. Lomakkeessa 

nähdään jokaisen sprintin yhteenveto ja eri sprinttien arvioidut kestot päivinä. 

 

 

Kuva 14: Sprint Plan -lomake [Heiramo, 2006] 
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Sprint-kenttään tulee sprintin numero, Start-kenttään kirjoitetaan sprintin alkamisaika ja  

Days-kenttään sprintin kesto. End-kentän arvo tulee automaattisesti, kun sprintin 

alkamispäivä ja Sprintin kesto on merkitty. Size-kenttä tulee myös automaattisesti 

Product Backlogista. 

 

Product Backlog Burndown chart -lomakkeen (kuva 15) avulla seurataan projektin 

etenemisen nopeutta sekä työn määrää. 

 

Kuva 15: Product Backlog Burndown chart [Heiramo, 2006] 

 

4.1.2  Roolit 

 

Tutkielman kohteena olevan verkkopalvelun toteutus ei vastaa roolien osalta täysin 

Scrum-menetelmää. Tässä projektissa tuotteen omistajana toimii isännöintialan 

yrityksen edustaja, vaikka tuotteen omistaa tutkielman kirjoittaja. Scrum Masterina sekä 

Scrum-tiiminä toimii tutkielman tekijä, vaikka näissä rooleissa kuuluisi olla eri 

henkilöitä. Verkkopalvelun toteutuksessa keskitytäänkin enemmän ohjelmiston 

kehitykseen kuin henkilöstöhallinnollisiin asioihin. 
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4.1.3 Sprinttien sääntöjä ja ensimmäinen Product backlog 

 

Sprinttien pituus tässä projektissa on seitsemän päivää. Ensimmäinen sprint käynnistyi 

11.1.2010. Alustavan arvion mukaan ohjelmiston rakentamiseen menee aikaa kolmen 

sprintin verran. Jokaisena päivänä sprintin aikana pidetään päiväpalaveri (Daily Scrum), 

jossa käsitellään tehdyt työt ja suunnitellaan seuraavan päivän tehtävät. Daily Scrumin 

suorittaa yksi henkilö ja siinä keskitytään enemmän työn tuloksiin kuin Scrumin 

roolijakoihin. 

 

Ensimmäiseen Product Backlogiin (kuva 16) on kerätty kaikki tiedossa olevat 

vaatimukset. Tämä lista tulee toteutuksen aikana muuttumaan.  

 

 

Kuva 16: Ensimmäinen Product Backlog 

 

4.2 Sprint 1 

 

4.2.1 Sprint Planning Meeting 

 

Sprintin suunnittelupalaveri pidettiin 11.1.2010 tuotteen omistajan tiloissa. Scrum 

Master esitteli palaverissa tuotteen omistajalle ideoita verkkopalvelusta ja alustava 

Product Backlog käytiin kohta kohdalta läpi. Product Backlogin vaatimukset muokattiin 

tärkeysjärjestykseen ja vaatimuksille annettiin työmääräarviot sekä asetettiin sprintille 

tavoite. Palaverin lopuksi tuotteen omistaja päätti, että kehitystyö voidaan aloittaa. 

Scrum-tiimi valitsi samassa tilaisuudessa Product Backlogista seuraavassa sprintissä 

toteutettavat vaatimukset. Muokattu Product Backlog on esitetty kuvassa 17. 

 



 

49 
 

 

Kuva 17:  Muokattu Product Backlog 

 

Kuvassa 18 on määritelty sprinttien päivämäärät ja ensimmäisen sprintin tavoite. Status-

kentässä oleva “Ongoing”-teksti kertoo ensimmäisen sprintin olevan käynnissä. 

 

 

Kuva 18: Sprint plan 

 

Ensimmäiseen Sprint Backologiin (kuva 19) valitaan Product Backlogiin ensimmäiselle 

sprintille merkityt vaatimukset. Sprint Backlogiin muodostetaan jokaiselle 

vaatimukselle tuntiarvio, joka on neljän ja kuudentoista tunnin välillä. Vaatimuksia 

voidaan tarpeen mukaan asettaa pienempiin osiin, jos ne eivät ole toteutettavissa 

kuudessatoista tunnissa. 

 

 

Kuva 19: Ensimmäinen Sprint Backlog 
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4.2.2 Daily Scrum 1 

 

Ensimmäinen Daily Scrum pidettiin 11.01.2010. Kokouksessa käsiteltiin Sprintin 

ensimmäisen päivän työn tulokset. Kuvasta 20 käy ilmi valmistuneet tehtävät. 

 

 

Kuva 20: Sprint Backlog 11.01.2010 

 

Valitaan ohjelmointiympäristö. Ohjelmointiympäristön valinta oli itsestäänselvää. 

Ohjelmointikieleksi valittiin PHP ja tietokanta-alustaksi valittiin MYSQL. Lisätietoja 

näistä löytyy verkkosivustoilta http://www.php.net ja http://www.mysql.com . 

 

Tietokannan luonti. Tietokannan nimeksi annettiin “talkkari”. Tietokantaan 

PhpMyAdmin-ympäristössä luotiin 3 taulua. Taulujen nimet ovat “isannoitsija”, 

“lomakkeet” ja “taloyhtiot”. Kuvista 21-23 selviää tietokannan taulujen kentät. 

 

 

Kuva 21: Isännöitsijä-taulu 
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Kuva 22: Lomakkeet-taulu 

 

 

Kuva 23: Taloyhtiot-taulu 

 

Tietokannan taulujen tiedot muuttuvat ohjelmiston kehittyessä. Lomakkeet-tauluun 

tallennetaan internetin kautta kaikki järjestelmän lomakkeet. Käyttäjän hakiessa omaa 

taloyhtiötä ohjelmisto palauttaa taloyhtiot- ja isannoitsijat-tauluista oikeat tiedot. 

 

Helppokäyttöisen käyttöliittyminen luonti internetiin. Työ aloitettiin perustamalla 

testiympäristö internetiin. Testiympäristö sijaitsee osoitteessa 

http://www.dataric.fi/talkkari. Ohjelmiston toteutus käynnistyi. 
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4.2.3 Daily Scrum 2 

 

Daily Scrum 2 pidettiin 12.01.2009. Kuvan 24 Sprint Backlog kuvaa tehtävien 

totetutumista. 

 

 

Kuva 24: Sprint Backlog 12.01.2010 

 

Helppokäyttöisen käyttöliittyminen luontia jatkettiin sprintin toisena päivänä ja tehtävä 

sujui suunnitelmien mukaan. Työtä jäi arvionnin mukaan kolme tuntia jäljelle ja 

seuraavan päivän aikana tehtävä saadaan todennäköisesti saamaan valmiiksi. Ennen 

seuraavaa Daily Scrum -tapaamista aloitetaan myös tehtävää “taloyhtiöiden tietojen 

hakua hakusanalla” . 

 

4.2.4 Daily Scrum 3 

 

Kolmas Daily Scrum pidettiin 13.01.2010 
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Kuva 25: Sprint Backlog 13.01.2010 

 

Helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä taloyhtiöiden haku hakusanalla -tehtävät 

valmistuivat. Tehtävät sujuivat suunnitelmien mukaan ja tämän lisäksi kehitettiin 

ohjelmiston käyttöliittymää (kuva 26). 

 

 

Kuva 26: Ensimmäinen käyttöliittymä 
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Helppokäyttöisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus aloitettiin käyttöliittymän 

ulkoasusta. Painikkeet ja tekstikentät sijoitettiin omille paikoilleen.  Sivun ylälaitaan 

luotiin Hakusana-tekstikenttä, jonka mukaan järjestelmän etsii tietoja tietokannasta. 

Tietokannasta haku tapahtuu SQL-kyselykielellä. Etsi-painikkeen Onclick-metodi 

kutsuu funktiota, joka lähettää ajax-kielen avulla hakusanan taloyhtion_valinta.php-

sivustolle. Taloyhtion_valinta.php-sivulla SQL-kysely suoritetaan hakusanan 

mukaisesti. Kuvan mukainen testi aloitettiin syöttämällä tietokantaan keksittyjä 

taloyhtiön tietoja. Hakusanaksi kirjoitettiin “kuninkaank” ja painettiin Etsi-painiketta. 

Tuloksena ruudulle ilmestyi kaksi taloyhtiötä, joiden nimeen sisälty merkkijono 

“kuninkaank”. Hakusanan ei tarvitse olla täydellinen sana vaan ohjelma osaa hakea 

sanojen alusta, lopusta tai keskeltä vastaavuuksia. Ainut vaatimus on, että hakusana on 

yli neljä merkkiä pitkä. 

 

Ennen seuraavaa päiväpalaveria tavoitteena on aloittaa Isännöintialan asiakirjojen 

luonti. Jos tehtävä saadaan nopeasti valmiiksi, aloitetaan tekstikenttien 

virheentarkastusta. 

 

4.2.5 Daily Scrum 4 

 

Daily Scrum 4 pidettiin 14.01.2010. Edellisen päivän jälkeen Ohjelmiston rakentaminen 

ei sujunut suunnitelmien mukaan. Isännöintialan asiakirjojen luonti oli työläämpää mitä 

ennakkosuunnittelujen mukaan piti ja tehtävä ei valmistunut. Asiakirjoja luotiin 

seitsemän tuntia ja arvioinnin mukaan tehtävän valmistumiseen vaaditaan vielä noin 

viisi tuntia. Edellisellä Daily Scrum -tapaamisella oli jäänyt huomaamatta tehtävän 

“hakutulosten tulostaminen ruudulle” valmistuminen. Tehtävä valmistui samaan aikaan 

kuin taloyhtiön hakutoiminnot toteutettiin. Kuvan 25 Sprint Backlogista näkyy jäljellä 

olevat työt.  
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Kuva 27: Sprint Backlog 14.01.2010 

 

Asiakirjojen luonti osottautui työlääksi. Suunnitelmissa ei otettu huomioon, että ennen 

asiakirjojen saattamista ruudulle nähtäväksi tulee toteuttaa taloyhtiön valinta taulukosta 

ja rakentaa valikko, josta lomakkeen voi valita. Tämän vaiheen jälkeen päästiin 

tekemään asiakirjat. Kuvassa 28 on näyte järjestyshäiriöilmoituksesta. 
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Kuva 28: Järjestyshäiriöilmoitus 

 

Lomakkeen yläosassa on valikko, josta löytyvät toiminnot: ilmoitukset, 

asiakirjatilaukset ja muu yhteydenotto. Kun käyttäjä siirtää hiiren osoittimen 

Ilmoitukset-tekstin päälle aukeaa valikko, joka sisältää seuraavat lomakkeet: varaukset, 

huoneisto muutostyöt, muuttoilmoitus, vikailmoitus, puutteellinen huolto/siivous, 

Järjestyshäiriöilmoitus ja vesimittarilukemat. Asiakirjatilauksista löytyvät vaihtoehdot: 

isännöitsijäntodistus, talonkirjaote, lainaosuuslaskelma ja energiatodistus. Muu 

yhteydenottokohdasta aukeaa ruudulle yksinkertainen yhteydenottolomake. Valmiita 

lomakkeita ovat varaukset, huoneiston muutostyöt, muuttoilmoitus, vikailmoitus, 

puutteellinen huolto /siivous ja järjestyshäiriöilmoitus. 
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Seuraavan vuorokauden aikana tulisi saada asiakirjat valmiiksi ja aloittaa tekstikenttien 

virheentarkastuksia sekä toteuttaa lomakkeen lähetys ja vastaanotto. 

 

4.2.6 Daily Scrum 5 

 

Daily Scrum 5 pidettiin 15.01.2010. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tässä vaiheessa 

ensimmäisen sprintin tehtävät olisivat valmiita. Jäljellä olevat asiakirjat valmistuivat ja 

lomakkeiden lähetys ja vastaanotto toteutettiin (ks. Kuva 29). Arvioinnin mukaan 

tekstikenttien virheentarkastus vaatii vielä seitsemän tuntia työaikaa. Menettelytapana 

voisi olla tehtävän siirtäminen seuraavaan sprinttiin. Tehtävä päätettiin kuitenkin tehdä 

ylimääräisen työpäivän aikana valmiiksi. 

 

 Kuva 29: Sprint Backlog 15.01.2010 

 

Lomakkeen lähetys toteutettiin painikkeella, joka Ajax-kielen avulla lähettää tiedot 

erilliselle PHP-sivulle, jossa SQL-kielen komennolla “insert into” tiedot tallentuvat 

tietokantaan. Virheetarkastuksien valmistuessa viidennen sprintin kaikki tehtävät olisi 

toteutettu. 

 

4.2.7 Daily Scrum 6 

 

Kuudes Daily Scrum pidettiin 16.01.2010 (ks. Kuva 30).  Tekstikenttien 

virheentarkastukset -tehtävä valmistui. Lomakkeen lähetys ei toimi ennen kuin tiedot on 

syötetty oikein. Lomakkeessa väärin syötetty teksti muuttaa tekstikentän reunukset 

punaiseksi, eikä lähetä-painike  aktivoidu. 
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Kuva 30: Sprint Backlog 16.01.2010 

 

Sprintin seitsemäntenä päivänä tehtäviä ei toteuteta, koska on vapaapäivä. Sprintin 

katselmus piti olla sprintin viimeisenä työpäivänä, mutta tehtävien toteutus venyi 

lauantaihin. Tästä syystä sprintin katselmus pidetään samaan aikaan kuin pidetään 

seuraavan sprintin suunittelutilaisuus. 

 

4.2.8 Sprint Review 

 

Sprint Review eli sprintin katselmointi pidettiin poikkeuksellisesti 18.01.2010 klo 

08.30. Katselmointi pidettiin tuotteen omistajan kanssa puhelimen ja internetin 

välityksellä. Sprintin katselmointi kuuluisi pitää Sprintin viimeisenä päivänä. 

Ensimmäiseen sprinttiin valittiin liian monta ja liikaa resursseja vaativia tehtäviä. 

Sprintin suorittaminen oli raskas kokemus ja yhtenä vaihtoehtona olisi sprintin aikana 

voitu karsia tehtäviä pois. Työtunteja sprintin aikana kertyi liikaa, yhteensä arvioitujen 

38 tunnin lisäksi 6 tuntia eli yhdessä 44 tuntia. Ensimmäinen sprint toimii hyvänä 

oppituntina tuleville jaksoille. 

 

Sprintille määrätyt tehtävät saatiin kuitenkin kaikki toteutettua. Toiminnallinen 

ohjelmisto julkaistiin ja siitä voidaan jo nähdä suuntaviivoja valmiista ohjelmistosta. 
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Kuva 31: Ensimmäisen Sprintin tulokset 

 

Sprintin tavoitteena oli toteuttaa verkkopalvelulle tietokanta ja käyttöliittymä. 

Vaikeuksien kautta tavoitte saavutettiin ja tuotteen omistajan mielestä ohjelmisto 

vaikutti lupaavalta (ks. Kuva 31). Kuvassa on ensin kirjoitettu hakusanaksi “kunink” 

sitten valittu listasta As Oy Kuninkaankatu 29. Sen jälkeen on valittu 

isännöitsijäntodistus. Punaisella kehyksellä olevat tekstikentät kertovat pakollisista ja 

virheellisistä tiedoista. Lähetä-painike on vielä “ei-aktiivinen”, koska tietoja puuttuu. 

Katselmoinnin lopuksi päätettiin jatkaa projektia kohti seuraavaa sprinttiä. 
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4.3 Sprint 2 

 

4.3.1 Sprint Planning Meeting 

 

Toisen sprintin suunnittelutapaaminen pidettiin 18.01.2010 klo 10.00. Tapaaminen 

pidettiin tuotteen omistajan ja Scrum-tiimin kanssa puhelimen sekä internetin 

välityksellä. Product Backlogista valittiin sprintissä toteutettavat vaatimukset ja Product 

Backlogiin lisättiin joitakin vaatimuksia. Sprintin tavoitteena on luoda 

käyttäjätunnuksilla toimivan isännöintipuolen, jossa voidaan käsitellä käyttäjien 

lähettämiä lomakkeita ja tilauksia. Kuvasta 32 näkyy, mitkä vaatimukset otettiin toiseen 

sprinttiin mukaan. Sprint Plan (kuva 33) näkyy Sprintin tavoite ja koko. Sprinttiin 

otettiin nyt vähemmän työtehtäviä kuin ensimmäiseen sprinttiin, koska ensimmmäisen 

sprintin resurssit määriteltiin väärin. 

 

 

Kuva 32: Product Backlog 18.01.2010 

 

 

Kuva 33: Sprint Plan 18.01.2010 

 

Yhteispalaverin jälkeen Suunniteltiin Sprint Backlog (kuva 34). 
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Kuva 34: Sprint Backlog 18.01.2010 

 

4.3.2 Daily Scrum 1 

 

Ensimmäinen Daily Scrum pidettiin iltapäivällä 18.01.2010 (ks. Kuva 35).  Sprintin 

ensimmäisenä päivänä ei toteutettu tehtäviä valmiiksi. Aika käytettiin tehtävien 

suunnitteluun. Ensimmäiseksi toteutetaan tehtävä “kirjautuminen isännöinti puolelle”. 

Kirjautumisessa käyttäjätunnus ja salasana suojataan ja tallennetaan tietokantaan. 

 

Kuva 35: Sprint Backlog iltapäivällä 18.01.2010 
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4.3.3 Daily Scrum 2 

 

Daily Scrum 2 pidettiin 19.01.2010 (ks. Kuva 36). Kaksi tehtävää toteutettiin valmiiksi: 

Kirjautuminen isännöitsijän puolelle sekä valikon luonti isännöitsijälle. Tehtävät eivät 

vaatineet arvioitua 8 tuntia työaikaa. 

 

 

Kuva 36: Sprint Backlog 19.01.2010 

 

Kirjautuminen isännöitsijän puolelle -tehtävä aloitettiin rakentamalla tietokantaan taulu, 

joka sisältää käyttäjän kirjautumistiedot. Taulun tietoja ei tässä tutkimuksessa julkaista 

tietoturvan takia. Kirjautumiselle kehitettiin oma sivu, joka ulkoasultaan on 

samankaltainen kuin sivuston etusivu. Käyttäjätunnus on salattu MD5-algoritmillä ja 

salasana on salattu Blowfish-algoritmillä. Käyttäjän kirjottaessa oikean 

käyttäjätunnuksen ja salasanan ohjelma siirtää hänet isännöinti-puolelle (ks. Kuva 37). 

 

Kuva 37: Kirjautumissivu 
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Isännöintipuolen valikko rakennettiin niin, että jokaiselle sivulle tulee oma valikko. 

Suuremman järjestelmän ollessa kyseessä olisi kannattavampaa rakentaa yksi valikko, 

joka muuttujien avulla ilmestyisi jokaiselle sivulle.  Tässä käytetty ratkaisu on nopea ja 

yksinkertainen. Valikko on toteutettu html-kielen taulukko-rakenteella sekä Javascript-

ohjelmointikielen avulla (ks. Kuva 38). 

 

 

Kuva 38: Valikon suunnittelu ja toteutus 

 

Valikko sijaitsee sivun ylälaidassa ja tekstin tummasta taustaväristä voidaan päätellä 

oma sijainti sivustolla. Pikahaku-kentän avulla voidaan etsiä tietoa. Lopeta-painikkeella 

kirjaudutaan isännöintipuolelta ulos. 

 

4.3.4 Daily Scrum 3 

 

Daily Scrum 3 pidettiin 20.1.2009 (ks. Kuva 39). 

 

Kuva 39: Sprint Backlog 20.01.2010 
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Tehtävä Saapuneiden yhteydenottojen tulostaminen ruudulle taulukkona rakennettiin 

valmiiksi (ks. Kuva 40).  Tietojen saattaminen ruudulle tapahtuu PHP-kielen ja SQL-

kyselykielen yhdistelmällä. Tiedot tulostuvat Html-taulukkoon. 

 

 

Kuva 40: Saapuneiden yhteydenottojen tulostus ruudulle 

 

Tiedot tulostuvat taulukkoon, joka sisältää tietokentät Pvm, Lomake, Taloyhtiö, 

Lähettäjä ja Tila. Pvm-kenttä sisältää tiedon lomakkeen lähetys-ajasta (pvm ja 

kellonaika). Lomake-kentässä on tieto lomakkeen tyypistä.  Taloyhtiö-sarake kertoo 

taloyhtiön nimen. Lähettäjä-sarake sisältää lomakkeen täyttäjän nimen. Tila-sarake 

kertoo saapuneen lomakkeen tilan. Suunnitellut tilat ovat Uusi, Luettu ja Käsitelty. 

Lomakkeen saapuessa järjestelmään, sen tilaksi muodostuu uusi.  “Uusien taloyhtiöiden 

luontia tietokantaan” -tehtävää alettiin suunnitella. 

 

4.3.5 Daily Scrum 4 

 

Neljäs Daily Scrum pidettiin 21.01.2010 (ks. kuva 41). 
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Kuva 41: Sprint Backlog 21.01.2010 

 

Tehtävä  “Isännöitsijä voi luoda uusia taloyhtiöitä tietokantaan” toteutettiin 

nopeammalla aikataululla kuin suunniteltiin. Uuden taloyhtiön luomiseen isännöitsijä 

kirjoittaa taloyhtiöstä seuraavat tiedot: Taloyhtiö, Katuosoite, Postinumero ja 

Postitoimipaikka. Tallenna-painikkeella tiedot tallentuvat tietokantaan (ks. Kuva 42). 

 

 

Kuva 42: Uuden taloyhtiön luominen 

 

Tehtävä “Isännöntipuolelle painikkeet ja niille toiminnot” on toteutunut muiden 

tehtävien ohessa. Valmiina on etsi-painike, lopeta ja tallenna-painikkeet. Seuraavan 

työpäivän aikana painikkeiden rakentamista jatketaan. 

 

4.3.6 Daily Scrum 5 

 

Daily Scrum pidettiin aamulla 22.01.2010 (ks. Kuva 43). Loput painikkeet rakennettiin 

valmiiksi ja sprintille suunnittellut tehtävät on toteutettu. Sprintin kuudenneksi ja 

seitsemänneksi päiväksi ei tehtäviä suunnitella, koska on viikonloppu. 
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Kuva 43: Sprint Backlog 22.01.2010 

 

4.3.7 Sprint Review 

 

Sprint Review eli sprintin katselmus pidettiin 22.01.2010 puhelimen ja internetin 

välityksellä. Asiakas oli tyytyväinen tuloksiin sekä alustavien testien mukaan ohjelmisto 

oli toimiva. Sprintille suunnitellut työtehtävät suoritettiin. Tehtävät valmistuivat 

etuajassa, koska tehtäviä ei tällä kertaa valittu liikaa. Sprintin tehtävien toteutus sujui 

edellistä sprinttiä paremmin ja aikataulun arvioimisessa onnistuttiin. 

 

Tämän sprintin jälkeen toteutetaan isännöitsijöille oma “hallintapuoli”.  Toisen sprintin 

tuloksena kirjautuminen onnnistuu, taloyhtiöiden tietojen lisääminen toimii sekä 

saapuneet lomakkeet tulostuvat ruudulle. Navigointi toimii toteutetulla valikolla ja 

painikkeet ovat rakennettu sisältäen toiminnallisuudet. Testitapauksena asiakas kirjautui 

isännöintipuolelle. Siellä asiakas havaitsi aiemmin lähettämänsä lomakkeen ja Omat 

taloyhtiöt -osiossa hän lisäsi onnistuneesti yhden uuden taloyhtiön tietokantaan. Testin 

jälkeen asiakas päätti, että ohjelmaa jatketaan ainakin yhden sprintin ajan. Kolmannen 

sprintin jälkeen ohjelmiston odotetaan saavuttavan käyttöönotettavan ohjelmiston tason. 

4.4 Sprint 3 

 

4.4.1 Sprint Planning Meeting 

 

Kolmannen sprintin suunnittelutapaaminen pidettiin maanantaina 25.01.2010 klo 9.30 

tuotteen omistajan tiloissa.  Sprintin tavoitteena oli suunnitella isännöinpuolen 
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toiminnot ja tuottaa ohjelmisto käyttöönottovaiheeseen. Product Backlog -listaan 

lisättiin tehtäviä ja toteutukseen valittiin tarpeelliset tehtävät. 

 

Kuva 44: Product Backlog 25.01.2010 

 

Kuvasta 44 voidaan havaita tehtävät, jotka toteutetaan sprintin aikana. Käyttöohjeen 

luonti päätetttiin kokonaan poistaa projektin työtehtävistä. Ohjeen luonti vaatii liikaa 

resursseja ja se voidaan toteuttaa järjestelmän jo ollessa käytössä. Kuvassa 45 havaitaan 

Sprintin tavoite. 

 

 

Kuva 45:  Sprint Plan 25.01.2010 

 

Tapaamisen jälkeen oli vuorossa Sprint Backlogin muodostaminen (ks. Kuva 46), jossa 

täsmennettiin tehtävien suorittamisen vaatimat työajat ja resurssit. 
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Kuva 46: Sprint Backlog 25.01.2010 

 

4.4.2 Daily Scrum 1 

 

Ensimmäinen päivittäinen tapaaminen pidettiin iltapäivällä 25.01.2010 (ks. Kuva 47).  

Sprintin suunnittelupalavereiden jälkeen aloitettiin tehtävien toteutus ja yksi tehtävä 

valmistui sekä toisen tehtävän toteutusta aloitettiin. 
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Kuva 47: Sprint Backlog iltapäivällä 25.01.2010 

 

Tietokantaan tallennetut taloyhtiöt tulostuvat taulukkona ruudulle (ks. Kuva 48). Tämän 

lisäksi hakutoimintojen toteuttaminen käynnistyi. 

 

 

Kuva 48: Kirjattujen taloyhtiöiden tulostaminen ruudulle 

 

4.4.3 Daily Scrum 2 

 

Toisen Daily Scrumin ajankohta oli 26.01.2010.  
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Kuva 49: Sprint Backlog 26.01.2010 

 

Hakutoiminnot toteuttiin aikataulun mukaisesti (ks. Kuva 50). Lomakkeiden 

muokkaamisen ja ilmoitusten tilojen asettamisen toteutus aloitettiin. 

Muokkaustoimintoja toteutettiin viisi tuntia eli päivän tuntimääräksi tuli seitsemän. 

 

 

Kuva 50: Hakutoiminnot Saapuneissa lomakkeissa 

 

Tila-alasvetovalikosta valitaan ilmoituksen tila, joita ovat uusi, luettu ja käsitelty. 

Valitsemalla tilan ohjelma etsii automaattisesti tilan mukaiset ilmoitukset ja asiakirjat. 

Hakusana-tekstikenttään voidaan kirjoittaa vapaamuotoinen sana, joka koskee kaikkia 

muita kenttiä paitsi pvm-kenttää ja tila-kenttää. Päivämääräväli-tekstikentillä voidaan 

etsiä ilmoituksia aloitus- ja lopetuspäivämäärän mukaan. Hakusana ja päivämääräväli 

voidaan yhdistää hakutilanteessa. Etsiminen tietokannasta tapahtuu SQL-kyselykielellä 

ja hakusanan ei tarvitse olla kokonainen sana. 
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4.4.4 Daily Scrum 3 

 

Daily Scrum 3 pidettiin 27.01.2010 (ks kuva 51). Lomakkeiden muokkaaminen ja 

tilojen asettaminen -tehtävät valmistuivat. Ylimääräisenä tehtävänä toteutettiin 

ilmoitusten tulostaminen paperille, joka oli ennakkoarviota paljon yksinkertaisempi. 

Aikaa työhön meni yhteensä noin 20 minuuttia arvioidun kahden tunnin sijaan. 

Yhteensä päivän tehtäviin kului aikaa noin 6,5 tuntia arvioidun 9 tunnin sijaan. 

 

 

Kuva 51: Sprint Backlog 27.01.2010 

 



 

72 
 

 

Kuva 52: Lomakkeiden muokkaustoiminnot 

 

Taulukon riviä hiirellä painamalla voidaan haluttu lomake aukaista ruudulle. 

Lomakkeen tila vaihdetaan alasvetovalikosta  ja muiden tekstikenttien tietoja 

muokataan tarpeen tullen. Tallenna-painikkeella muutokset vahvistetaan. Poista-

painikkeella lomake poistetaan järjestelmästä. Tulosta-painikkeella lomake on 

mahdollista tulostaa paperille (ks. kuva 52). 
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4.4.5 Daily Scrum 4 

 

Daily Scrum 4 pidettiin 28.01.2010 (ks. kuva 53). Sprintin neljäntenä päivänä 

toteutettiin tehtävät “Isännöitsijä pystyy julkaisemaan omia ilmoituksiaan” sekä 

“Isännöitsijä saa sähköpostiin ilmoituksen saapuneesta yhteydenotosta”. Myös  

“Saapuneiden ilmoitusten ja lomakkeiden lajittelua” tehtävän toteutus aloitettiin 

neljäntenä päivänä. 

 

 

Kuva 53: Sprint Backlog 28.01.2010 

 

 

Kuva 54: Isännöitsijän julkaisemat ilmoitukset 

 

Kuvan 54 mukaan isännöitsijä kykenee tallentamaan omia asiakirjoja järjestelmään. 

Valitse tiedosto -painikkeella voidaan valita paikalliselta tietokoneelta tiedosto. Kuuluu 

taloyhtiölle -alasvetovalikosta voidaan valita taloyhtiö, jolle kyseinen dokumentti 

kuuluu. Jos taloyhtiötä ei valita, dokumentti tulee yleiseksi ja näkyväksi kaikille 
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taloyhtiöille. Tallenna-painikkeella tallennus käynnistyy ja tiedosto siirtyy palvelimelle. 

Liitetiedoston nimeä painamalla tiedoston saa auki ruudulle. Tässä tapauksessa on 

tallennettu kaksi tiedostoa koskien taloyhtiötä As Oy Kuninkaankatu 29. Etusivulla 

haettaessa kyseistä taloyhtiötä, ja haun jälkeen ruudun oikealle puolelle ilmestyy 

taloyhtiötä koskevat kaksi dokumenttia (Kuva 55). 

 

 

Kuva 55: Tallennetut dokumentit etusivulla 

 

4.4.6 Daily Scrum 5 

 

Daily Scrum 5 oli 29.01.2010 (ks. kuva 56).  

Kuva 56: Sprint Backlog 29.01.2010 
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Tehtävä “Saapuneiden ilmoitusten ja pyyntöjen lajittelu” valmistui. Taulukoissa 

tietosisältöä voidaan lajitella nousevasti tai laskevasti klikkaamalla taulukon otsikkoa. 

Kun lajittelu suoritetaan laskevasti, nuoli osoittaa otsikossa alas, nuolen osoittaessa 

ylös, lajittelu tapahtuu nousevasti (kuvat 57 ja 58). 

   

  

Kuva 57: Nouseva lajittelu    Kuva 58: Laskeva lajittelu 

 

4.4.7 Sprint Review 

 

Kolmannen sprintin katselmus pidettiin puhelimen ja internetin välityksellä 29.10.2010 

iltapäivällä. Sprintin tulokset hyväksyttiin ja niiden toteutuksiin oltiin tyytyväisiä. 

Katselmuksessa käytettiin nyt enemmän toimintojen esittelyyn ja testaukseen. 

Testitulokset olivat positiivisia ja korjattavaa oli pienissä asioissa. Asiat olivat sellaisia, 

että ne eivät haittaa järjestelmän käyttöä. Samalla päätettiin, että ohjelmisto on valmis 

käytettäväksi ja neljättä sprinttiä ei enää tarvita. 
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5 TULOKSET 

 

Tutkielman alussa määritettiin tutkimusongelmaksi ohjelmistotuotantomenetelmän 

valinta isännöintialan verkkopalvelun suunnitteluun sekä toteutukseen. Tutkimusta 

aloitettaessa ei ollut tarkkaa kuvaa lopullisesta järjestelmästä. Tarkoituksena oli 

rakentaa verkkopalvelu, johon asiakas olisi tyytyväinen ja se täyttäisi sille asetetut 

vaatimukset. 

 

Pääpaino tutkimuksessa oli erilaisten ohjelmistotuontantomenetelmien tutkimisessa ja 

niiden soveltaminen verkkopalvelun toteutukseen. Tutkimisen jälkeen suoritettiin 

ohjelmistotuotantomenetelmän valinta. Toteutusprosessi kuvattiin tarkasti, mutta 

ohjelmiston tekniselle kuvaukselle ei uhrattu paljoa aikaa. Teknisen toteutuksen tarkka 

läpikäynti olisi muodostanut tutkimuksesta liian laajan. Ensimmäiseksi kuvattiin työn 

tarkoitusta ja rakennetta. Seuraavaksi kerrottiin isännöintialasta ja tulevaa 

verkkopalvelu kuvattiin mahdollisimman tarkasti. Luvussa 3 tutkittiin kirjallisuuden 

avulla ohjelmistotuotannon menetelmiä ja suoritettiin tuotantomenetelmän valinta. 

Kaikkia ohjelmistotuotantomenetelmiä ei otettu tutkimukseen mukaan vaan mukaan 

otettiin muutamia erilaisia vaihtoehtoja. Luku 4 sisälsi verkkopalvelun toteutuksen 

kokonaisuudessaan. 

 

Työn tuloksia arvioitaessa kiinnitettiin enemmän huomiota ohjelmistotuotanto- 

menetelmän valintaan kuin valmiiseen verkkopalveluun. Verkkopalvelu ei vielä ole 

ehtinyt tuotantokäyttöön, joten sen arvioiminen ei ole ajankohtaista. Aloitettaessa 

ohjelmistokehityksen tutkimista ajatuksena oli toteuttaa verkkopalvelu “perinteisillä 

ohjelmistotuotantomenetelmillä”. Kokemukseni koostuu ohjelmistojen toteutuksesta 

perinteisellä vesiputousmallilla ja ajatus siitä oli selkeänä mielessä. Sain itseni kuitenkin 

arvioimaan erilaisia kehitysmalleja puolueettomasti ja suhtautumaan jokaiseen 

ohjelmistotuotantomalliin vakavasti. Kirjallisuuden perusteella kävi ilmi, että 

vaihtoehtoja on paljon. Osa ohjelmistotuotantomalleista ei sovi ollenkaan tällaisen 

verkkopalvelun toteutukseen. Perinteisten ohjelmistotuotantomallien tutkimisen jälkeen 

vuorossa oli ketterät menetelmät. Aikaisemmin olin kuullut ketteristä menetelmistä vain 

joitakin termejä ja niiden toiminnasta minulla ei ollut mitään käsitystä. Aluksi 

suhtauduin niihin epäluuloisesti ja luulin niiden olevan pelkästään “it-maailman trendi”. 
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Tarkempi tutkimus osoitti niiden käytön laajuuden ja toimivuuden tietyissä projekteissa. 

Kiinnostukseni ketteriin menetelmiin heräsi ja aloin kerätä tietoa. 

 

Verkkopalvelun toteutukseen valittiin ketteristä menetelmistä Scrum-menetelmä. Scrum 

herätti kiinnostukseni eniten siksi, kun se on Suomessa laajassa käytössä oleva 

menetelmä. Scrum sisältää lisäksi suhteellisen yksinkertaisia sääntöjä ja tapoja 

työskennellä. Scrum-menetelmään onnistuttiin löytämään myös sopivat 

dokumenointipohjat ja ohjeet niiden käyttämiseen. Perinteisten 

ohjelmistotuotantomenetelmien sopivuus tällaisen verkkopalvelun toteutukseen 

osoitettiin epäsopivaksi varsinkin verkkopalvelun muutosalttiuden takia. Scrum-

menetelmä antaa mahdollisuuden  uusille muutoksille järjestelmään ja työtä tehdään 

jaksoissa. Valintaa edelsi muiden menetelmien tutkiminen ja arviointi. Kaikista 

menetelmistä ei löytynyt yhtä paljon kirjallisuutta. Kirjallisuutta saatiin kerättyä 

kuitenkin tarpeeksi, että saatiin selville menetelmien toimintaperiaatteet. Menetelmien 

toimintapojen sisäistäminen sujui mielestäni hyvin ja jokaisesta menetelmästä 

muodostui mielikuva menetelmien tarkoituksesta. Ketteristä menetelmistä ei kaikkia 

ohjelmistotuotantomalleja otettu tutkimukseen mukaan johtuen juuri dokumentoinnin 

puutteesta, mutta yleiskuva ketteristä menetelmistä tuli tutkimuksessa selväksi. Scrum-

menetelmän sisäistämiseen välttämätön apu oli Ken Schwaberin ja Mike Beedlen kirja 

Agile Software Development with Scrum. Kirjassa oli hyvin käsitelty Scrumin 

periaattet ja sen pohjalta Scrum tuli tutuksi.  

 

Ohjelmistotuotantomenetelmän valinta onnistui. Scrum-menetelmä osottautui sopivaksi 

tähän verkkopalveluun. Vesiputousmallin avulla tätä ohjelmistoa ei olisi voinut 

toteuttaa ohjelmiston ennalta-arvaattomuuden takia. Muut ketterät menetelmät olisivat 

voineet myös tuottaa onnistuneen lopputuloksen, mutta Scrum vei voiton sen 

yleisyyden ja henkilökohtaisen kiinnostuksen takia. Verkkopalvelun toteutus Scrum-

menetelmällä toi mukanaan myös ongelmakohtia. Scrum-menetelmän tapoja ei voitu 

hyvödyntää kunnolla, koska Scrum-tiimissä oli poikkeuksellisesti vain yksi henkilö. 

Scrum Master oli sama henkilö kuin tiimikin. Tämä ei  “oikeassa elämässä” ole 

mahdollista. Työssä kiinnitettiinkin enemmän huomiota työn tekemiseen roolien sijaan. 

 

Tutkimuksen tuloksena selvitettiin tutkimusongelma ja voidaan todeta Scrum-

menetelmän soveltuvan internetpohjaisten pienten sovellusten toteuttamiseen. Monella 

ohjelmistotuotantomenetelmällä on varmasti oma paikkansa ja uusia menetelmiä 
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kehitellään koko ajan. Joskus vanhemmat perinteiset ohjelmistotuotantomenetelmät 

pitävät vielä hyvin paikkansa. 
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6 POHDINTA 

 

Aloitin tämän tutkimuksen varsinaisesti lokakuussa 2009. Idea tutkimukseen tuli entisen 

työantajani neuvosta kehittää isännöintialalle verkkopalvelu, joka koskee taloyhtiöiden 

osakkeen omistajien ilmoituksia. Taloyhtiölaki muuttuu vuonna 2010 kesällä 

ilmoitusten osalta niin, että asunnon omistajan on asunnon muutostöistä tehtävä 

kirjallinen ilmoitus. Tutkimukseen innosti myös idean esittely Isännöitsijätoimisto 

Keijoselle. He pitivät ideaa hyvänä ja he ottivat tämän tutkimuksen toteutuksessa 

asiakkaan roolin hoidettavakseen. 

 

Verkkopalvelun kehittäminen ja ohjelmistotuotantomallien tutkiminen oli 

mielenkiintoista ja opetti jatkoa ajatellen paljon. Varsinaisessa ohjelmointiosassa 

haasteita ei valtavasti ollut, vaikka joitakin uusia tekniikoita käytettiinkin. 

Ohjelmistoprojektin dokumentointi ja läpivienti sen sijaan tuotti enemmän päänvaivaa. 

Toteutuksen alkuvaiheessa työmäärät arvioitiin liian suuriksi ja siten työpäivät venyivät 

pitkiksi. Asiakkaallekin tuli varmasti paljon uutta asiaa ohjelmistoprojektin 

läpiviemisestä. Opin Scrum-menetelmästä niin teoriassa kuin käytännössäkin. Käytäntö 

tosin jäi vähän vajaavaiseksi Scrum-tiimin puuttumisen takia. Scrum-menetelmä ja 

ketterät menetelmät herättivät mielenkiintoani niin paljon, että haluaisin tulevaisuudessa 

työskennellä niiden parissa. Aluksi en innostunut tästä projektista, koska ajattelin 

toteuttavani sen tutusti ja turvallisesti perinteisiä ohjelmistokehitysmalleja käyttäen. 

Toisin kävi, onneksi. 

 

Tulevaisuutta ajatellen tämä tutkimustyö antaa kykyä hallita ohjelmistoprojekteja niin 

teorian kuin käytännön tasollakin. Etenkin halu työskennellä erilaisten mallien avulla 

kasvoi entisestään. Ennen tätä tutkimusta olen pitänyt suurinta osaa 

ohjelmistokehitysmalleja turhina keksintöinä. Ohjelmistokehitysmalleilla on mielestäni 

jokaisella käyttötarkoituksensa, niin ketterillä kuin perinteisilläkin malleilla. Tämän 

työn verkkopalveluun Scrum-menetelmä soveltui mainiosti. 
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