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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yleisimpiä ohjelmistotuotannon projektityöskentelyssä esiintyviä 
haasteita. Lähtökohtana haasteiden tutkimiseen käytettiin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa 
toimivan tietoturvalaboratorion projekteissa kohdattuja haasteita. Laboratorion tehtävänä on 
kehittää ohjelmistoja tukemaan tutkimusryhmän hankkeita. Opinnäytetyössä käydään läpi 
haasteita niin tietoturvalaboratorion näkökulmasta kuin myös yleisemmällä tasolla. Tällaisia 
haasteita ovat muun muassa perehdyttäminen, dokumentaatio ja kommunikointi. 

Kerrottuani työssä erinäisistä ohjelmistotuotannon projektityöskentelyn tyypillisistä haasteista, 
pyrin esittelemään näihin hyväksi havaittuja ratkaisuja ja tekniikoita. Tutkimusmenetelmä on 
tapaustutkimus. Vertaan työni lähtökohtana ollutta tapausta tietoturvalaboratorio työ- ja 
opiskeluelämässä kohtaamiini tapauksiin, sekä avaan näihin näkökulmia lähdemateriaalin avulla. 
Ratkaisut jakautuivat kahteen eri pääkategoriaan: projektinhallinnalliset ratkaisut ja tietotekniset 
ratkaisut. Projektinhallinnan tarjoamia apuja ovat muun muassa vaatimustenkäsittely, testaus ja 
katselmointi. Tietotekniikka helpottaa projektityöskentelyä muun muassa versionhallinnalla, 
pilvipalveluilla sekä erinäisillä yhteydenpito-ohjelmilla. 

Tutkittua työssäni tietoturvalaboratoriossa kohdattuja haasteita, sekä alalla yleisesti kohdattuja 
ongelmia, voidaan todeta, että samat asiat toistuvat projektin koosta tai tekijästä riippumatta. 
Näihin haasteisiin varautuessa, kuin jälkeenpäin reagoidessakin, projektipäällikön täytyy ottaa 
huomioon, että mahdolliset ratkaisut kannattaa räätälöidä aina juuri kyseiseen projektiin sopiviksi. 

Sujuva projektityöskentely ohjelmistotuotannossa on kaikkien etu. Se on taloudellisesti hyväksi 
yritykselle sekä edistää työntekijöiden hyvinvointia kaikilla osa-alueilla. Tulen työssäni 
lopputuloksena siihen, että verrannollisesti kyseessä on vielä tuore projektityöskentelyn malli, 
joten sen toteutustavat hakevat muotoaan, ja paranevat koko ajan. 
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My thesis examines the most common challenges found in project work in software engineering. 
The research was conducted for the information security laboratory of Turku University of Applied 
Sciences. The laboratory is responsible for developing applications to support projects received 
from research groups. My thesis goes through the challenges not only from the point of view of 
the information security laboratory, but also from a more general viewpoint. Among others, these 
challenges include briefing, documentation and communication. 

After explaining the challenges encountered in the software engineering project work, the aim of 
this thesis was to present well-received solutions and methods to overcome these challenges. 
The research method used in my thesis is case study. I compare the information security 
laboratory which was my starting point for the thesis to cases I have encountered in my work and 
studies and open new viewpoints to these via my source material. The solutions found in the 
thesis are divided into two main categories: project management solutions and technical 
solutions. Project management provides solutions such as requirement definitions, testing, and 
code reviews.  The solutions found in the information technology include version control, cloud 
services, and miscellaneous collaboration tools. 

After investigating and going through the challenges found in the information security laboratory 
and the problems found more generally in the industry, it can be surmised that the same 
challenges keep appearing regardless of the size of the project or the proprietor behind it. When 
preparing oneself for these challenges or reacting to them during the project, a project manager 
must consider that the possible solutions must be tailored to suit the current project and team at 
hand. 

Proficient project work is beneficial to all parties. It is economically advantageous for the company, 
but it can also improve the well-being of the team members. My thesis notes that by comparison 
project work in software work is still a relatively fresh form of project work. Therefore, the methods 
of doing it take time to shape themselves and keep improving all the time.   

 

 

 

KEYWORDS: 

project work, software engineering, documentation, version control, project management, 
introduction, programming 



SISÄLTÖ 

SANASTO 6 

1 JOHDANTO 7 

2 PROJEKTITYÖSKENTELY JA OHJELMISTOTUOTANTO 8 

2.1 Projektityöskentely 8 

2.2 Projektityöskentely ohjelmistotuotannon näkökulmasta 8 

3 TIETOTURVALABORATORIO 10 

4 TIETOTURVALABORATORION HAASTEET 11 

4.1 Käyttöoikeuksien jakaminen 11 

4.2 Työhön perehdyttäminen 11 

4.3 Dokumentaatio 11 

4.4 Virtuaalikoneiden käyttö 11 

4.5 Kommunikaatio 12 

5 HAASTEIDEN SYYT YLEISELLÄ TASOLLA 13 

6 PROJEKTINHALLINNALLISET RATKAISUT 15 

6.1 Ohjelmistoprojektimallit 15 

6.2 Perehdytys 17 

6.3 Vaatimustenkäsittely 18 

6.4 Työmäärän arviointi 19 

6.5 Uudelleenkäyttö 20 

6.6 Dokumentointi 20 

6.7 Katselmoinnit 21 

6.8 Testaus 22 

7 TIETOTEKNISET RATKAISUT 23 

7.1 Projektinhallintatyökalut 23 

7.2 Versionhallinta 27 

7.3 Pilvipalvelut 29 

7.4 Eri välineet yhteyden ylläpitoon 30 

8 LOPUKSI 32 



LÄHTEET 33 

KUVAT 

Kuva 1. Esimerkki yhdestä Trelloon tehdystä tiketistä, joka on avattu. 25 
Kuva 2. Esimerkki tiketistä, johon on lisätty liite sekä kommentti. 26 
Kuva 3. Esimerkki koko projektin näkymästä, jossa tiketit on lajiteltu selkeään neljään 
listaan, jotka ovat projektin eri vaiheita. 27 

KUVIOT 

Kuvio 1. Esimerkki 15 työpäivän sprintin etenemisestä (Lehtimäki 2016). 17 
Kuvio 2. Yksinkertaistettu esimerkki projektin versionhallinnasta. 29 

 

  

 



SANASTO 

Backlog  Projektin tehtävälista. 

Debugging Virheenjäljitys, jossa testauksen avulla löydetty virhe paikal-

listetaan.  

Git Versionhallintaohjelmisto, joka helpottaa eri versioiden ylläpi-

toa sekä usean henkilön työskentelyä saman projektin koodin 

parissa. 

JavaScript Komentosarjakieli, jota yleisimmin sovelletaan verkkosivun ja 

käyttäjän välisessä interaktiossa. 

Moduuli Itsenäinen osa ohjelmistoa, joka voidaan suorittaa itsenäi-

sesti ilman muita ohjelmiston osia. 

Selain Tietokoneohjelma, jonka avulla voidaan selata verkkosivuja. 

SSH Secure Shell. Salatun tietoliikenteen protokolla. 

Tietokanta Tietojen keräämiseen ja järjestämiseen käytettävä työkalu 

UML Unified Modeling Language. Graafinen mallinnuskieli. 

Virtuaalikone Mahdollistaa erillisen käyttöjärjestelmän suorittamisen virtu-

aalikoneohjelmiston sisällä. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytteen tarkoituksena on esitellä ohjelmistotuotantoon liittyvässä projektityösken-

telyssä usein esiintyviä ongelmia ja haasteita. Työssäni pyrin löytämään syitä miksi 

haasteet ovat yleisiä, ja mihin nämä haasteet voivat johtaa. Esimerkkitapauksena työssä 

käytetään Turun ammattikorkeakoulun alla toimivassa tietoturvalaboratoriossa esiinty-

neitä haasteita.  

Aihe on tärkeä ja jatkuvasti ajankohtainen, sillä opinnäytteessä läpikäytyjä haasteita 

esiintyy useasti ja laajalti. Näitä erilaisia haasteita esiintyy niin työ – kuin opiskelijaelä-

mässäkin. Pyrin tekstissä antamaan vastauksia ja ratkaisuja esitellyille haasteille. Rat-

kaisut ovat sekä teknisiä että projektinhallinnallisia. Oikeat ratkaisut helpottaisivat työn-

tekijöiden viihtyvyyttä sekä kohentaisivat yrityksen taloutta. 

Ratkaisujen löytämiseksi työssä käytetään hyväksi lähteinä muun muassa Ilkka Haikalan 

ja Jukka Märijärven kirjaa Ohjelmistotuotannon käytännöt (2011). Opinnäytetyö kuitenkin 

kyseenalaistaa teoksissa mahdollisesti esiintyvät vanhentuneet tavat. Työ tuo esille 

myös kirjoittajan itsensä parempana kokemat ratkaisut, jotka perustuvat työ- ja opiske-

lukokemuksiin. 

Työn tavoitteena on tarjota ratkaisuja tietoturvalaboratoriossa esiintyneisiin haasteisiin, 

mutta se myös pyrkii tutkimaan ja pohtimaan asioita tavalla, jonka ansiosta työ voi toimia 

myös yleiskattavana teoksena, josta on hyötyä jokaisessa ohjelmistotuotantoon liitty-

vässä projektissa. 
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2 PROJEKTITYÖSKENTELY JA 

OHJELMISTOTUOTANTO 

Ymmärtääksemme ohjelmistotuotannon projektityöskentelyssä esiintyviä haasteita ja 

ongelmia, tässä luvussa esitellään lyhyesti käsitettä projektityöskentely, sekä etenkin 

projektityöskentelyä ohjelmistotuotannon näkökulmasta. 

2.1 Projektityöskentely 

Kirjassaan Mastering Software Project Management Chemuturi ja Cagley (2010, 4) lis-

taavat selkeästi asioita, joista projekti koostuu. Heidän mukaansa projekti on aina väliai-

kainen tila, sillä on siis selkeä alku ja tulevaisuudessa häämöttävä loppu. Projektien mah-

dollisesta samankaltaisuudesta huolimatta, mitkään projektit eivät voi kuitenkaan olla 

keskenään identtisiä. Projektit sisältävät aina eri määrissä suunnittelua, hyväksyntää, 

testausta, julkaisua yms. Projekti saattaa olla oma yksittäinen entiteettinsä tai osa suu-

rempaa kokonaisuutta. 

2.2 Projektityöskentely ohjelmistotuotannon näkökulmasta 

Chemuri ja Cagley (2010, 4) erittelevät kirjassaan myös sitä mitkä piirteet ovat luontaisia 

ohjelmistotuotannon projektityöskentelyssä. Ohjelmistotuotannon lopputuote on aina jo-

kin toimiva ohjelmisto. Lopputuote ei ole siis fyysinen kokonaisuus.  Ohjelmiston loppu-

tulosta voivat määritellä käyttäjä- tai laitekohtaiset vaatimukset.  

Ohjelmistotuotannossa lopuksi luotu ohjelmisto voi olla luonteeltaan lukuisia erilaisia asi-

oita. Tekniikan kehittyessä ja sen käytön yleistyessä ohjelmistotuotannon luomien tuot-

teiden variaatio vain kasvaa vuosi vuodelta. Ohjelmistotuotannon luoma tuote voi olla 

esimerkiksi yrityksen fyysisen tiedon siirtämistä digitaaliseen muotoon, käyttöjärjestel-

män siirtämistä uuteen käyttöjärjestelmäympäristöön tai jo luodun ohjelmiston testausta. 

(Chemuri ym. 2010, 6.) Näiden lisäksi lopputuloksena voi olla esimerkiksi verkkosivu, 

videopeli tai pyykinpesukoneessa käytetty käyttöjärjestelmä. 
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Ohjelmistotuotanto pitää sisällään prosessina monia eri tyylisiä vaiheita. Näitä vaiheita 

ovat muun muassa määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja laadunvarmistus. Tuotan-

toprosessin osa-alueet, kuten projektinhallinta ja dokumentointi lasketaan osaksi ohjel-

mistotuotantoa. (Haikala ja Mikkonen 2011, 12.)  
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3 TIETOTURVALABORATORIO 

Turun ammattikorkeakoulun tietoturvalaboratorio, josta käytetään myös useasti tuttaval-

lisemmin nimeä tietoturvalabra, on osa Tietoliikenteen ja tietoturvan tutkimusryhmän tie-

toliikenne- ja tietosuojatoimintaa.  

Tietoturvalaboratorion tehtävänä on kehittää ohjelmistoja tukemaan tutkimusryhmän 

hankkeita. Esimerkiksi vuonna 2017 laboratorio oli mukana suunnittelemassa ja toteut-

tamassa järjestelmää, joka toteutti RAMP-hankkeen (Industrial Internet Reference Archi-

tecture for Medical Platforms) referenssiarkkitehtuurin. Laboratoriossa toteutetaan Turun 

ammattikorkeakoulun hankkeita ja aktiviteetteja. Johtavana toiminta-ajatuksena on ke-

hittää testialustoja ja siirtää osaamista yrityksiin. (Tietoliikenne ja tietoturva.) 

Tietoturvalaboratoriossa toimitaan tietoturvan lisäksi ohjelmistotuotantojen, pilvipalvelui-

den ja 5G-teknologian parissa. Tietoturvapuolen projekteihin voivat kuulua muun mu-

assa kyberturvallisuuskoulutukseen liittyvät tukitehtävät. Tietoturvakoulutuksissa käytet-

tävät järjestelmät rakennetaan osaksi täällä. Toimintaan kuuluu myös joka vuosi järjes-

tettävä, PK-yrityksille suunnattu Tietoturvapäivä sekä Kansalaisen mikrotuki, jonka teh-

tävänä on tukea kaikkia turkulaisia jokapäiväisissä tietoturvaan liittyvissä ongelmissa. 

(Tietoliikenne ja tietoturva.) Opinnäyte keskittyy kuitenkin käsittelemään tietoturvalabo-

ratorion niin sanottua ohjelmistopuolta.  

Tietoturvalaboratoriossa työskentelevillä opiskelijoilla on kaikilla erilainen tausta. Opin-

näytettä aloittaessani pisimpään siellä työskennelleet olivat olleet laboratoriossa runsaan 

vuoden verran. Työntekijöissä on myös paljon vaihtelevuutta siitä syystä, että laborato-

riossa työskentelee paljon opiskelijoita joko projektiluontoisesti tai pidempiä ajanjaksoja.  
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4 TIETOTURVALABORATORION HAASTEET 

4.1 Käyttöoikeuksien jakaminen 

Tietoturvalaboratoriossa tapahtuvan suuren vaihtelevuuden vuoksi eri lupien jakaminen 

ja niiden ylläpito on haastavaa. Ratkaisuna ei toimi se, että kaikki saisivat käyttöoikeudet 

kaikkeen. Projekteissa on käytössä usein monia SSH-avaimia, joiden selkeä ylläpito voi 

olla hankalaa. Mahdollisia projekteihin liittyviä dokumentteja on jaettu pilvipalveluiden 

avulla. Lupien yksityiskohtainen jaottelu on silti koettu hankalaksi. 

4.2 Työhön perehdyttäminen 

Työhön perehdyttäminen on ollut opinnäytteen tutkimusvaiheessa tietoturvalaboratori-

ossa hyvin vähäistä. Pisimmän ajan laboratoriossa työskennelleiden mukaan heidät itse 

perehdytettiin talon tavoille kahden päivän aikana. Tässä tapauksessa perehdytys koos-

tui yhden projektin koodin esittelystä. Lopulta kyseistä projektia ei enää juuri jatkettu, 

eikä sen sisältämästä koodista ollut työntekijöiden mukaan juuri muutenkaan mitään 

hyötyä. 

4.3 Dokumentaatio 

Perehdytyksen lisäksi uutta työntekijää auttaisi kattava ja selkeä dokumentaatio. Labo-

ratorion projektit eivät kuitenkaan opinnäytteeni tutkimusvaiheen aikana juuri sisältäneet 

dokumentaatiota. Eikä laboratoriolla myöskään ole ollut antaa yhtä yleiskattavaa doku-

mentointia, joka ei välttämättä koskisi yhtä projektia, vaan ylipäätään laboratoriossa työs-

kentelyä.  

4.4 Virtuaalikoneiden käyttö 

Tietoturvalaboratoriossa on tapana työskennellä virtuaalikoneiden avulla. Mikrobitin vir-

tuaalikoneen pystytysohjeessa (2017) Aleksi Vähimaa kertoo virtuaalikoneen päällim-

mäiseksi käyttösyyksi mahdollisuuden käyttää useita eri käyttöjärjestelmiä samassa ko-
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neessa. Näin siis esimerkiksi Windows-käyttäjä voi virtuaalikoneen avulla käyttää Li-

nuxia tai Linux-käyttäjä vuorostaan Windowsia. Virtuaalikone ei kuitenkaan rajoitu vain 

yhteen kappaleeseen käyttöjärjestelmiä, vaan siihen voidaan esimerkiksi asentaa useita 

eri Linux-käyttöjärjestelmiä. 

Virtuaalikoneiden käytöllä tietoturvalaboratoriossa pyritään selkeyttämään eri projektien 

välillä toimimista. Käytännössä jokaiselle eri projektille pystytetään oma virtuaaliko-

neensa. Tämä helpottaa muun muassa mahdollisia sekaannuksia tietokantojen välillä.  

Virtuaalikoneiden koko voi olla kuitenkin hyvin suuri, joka asettaa haasteita niiden ylläpi-

dolle. Niiden selkeä hallinta ja jakaminen työntekijöiden kesken tietoturvalaboratoriossa 

on osoittautunut haasteelliseksi.  

4.5 Kommunikaatio 

Projektissa kuin projektissa yhdeksi perustavanlaatuiseksi haasteeksi muodostuu mo-

nesti kommunikaatio. Tietoturvalaboratorio ei ole poikkeus tästä normista. Projekteissa 

on luonnollisesti mukana ylempiä päättäviä tahoja ja projektissa päivittäisesti tai harvem-

min työskenteleviä alempia henkilöitä. Haasteeksi voi muodostua se, miten ylemmät ta-

hot saadaan tietoiseksi siitä, miten projekti etenee. Tätä voidaan kutsua myös niin sano-

tuksi isoksi kuvaksi. Heidän ei ole tarpeellista tietää projektin etenemisen jokaista pientä 

yksityiskohtaa. Rivityöntekijän taas on suositeltavaa olla perillä pienemmistäkin projektiin 

liittyvistä osa-alueista. Kommunikaatiota helpottaakseen tietoturvalaboratoriolla oli opin-

näytettä kirjoittaessani tarkoitus alkaa käyttää muun muassa projektinhallintajärjestelmä 

Trelloa sekä yhteisöpalvelu Discordia.  

Kirjoitushetkellä tietoturvalaboratoriossa työskenteli kokoaikaisesti vain muutama työn-

tekijä. Laboratorio työllistää henkilöitä paljon projektiluontoisesti, joten vaihtuvuus labo-

ratoriossa on suurta. Täten erinäiset haasteet korostuvat helposti entistä enemmän. Pro-

jekteista saatu tietotaito ei pysy tietoturvalaboratoriossa kuin vakituisilla henkilöillä, kun 

taas uudet tekijät joutuvat aloittamaan jokaisen projektin nollasta. 
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5 HAASTEIDEN SYYT YLEISELLÄ TASOLLA 

Tietoturvalaboratorio ei suinkaan ole yksin haasteidensa kanssa. Kaikki heidän listaa-

mansa haasteet ovat myös itselleni tuttuja. Näiden samojen haasteiden kanssa olen jou-

tunut itse painimaan työ- ja opiskeluelämässä sekä myös vapaa-ajalla tekemissäni pro-

jekteissa. 

Toisin kuin teollisessa tuotannossa yleisesti, ohjelmistotuotannon historia on lyhyt: oh-

jelmistoja jotka voitaisiin luokitella teollisiksi tuotteiksi, on luotu vasta muutaman vuosi-

kymmenen ajan. Alan teknologia kuitenkin kehittyy jatkuvasti huimaa vauhtia, joka mah-

dollistaa sen, että tuotteiden koko kaksinkertaistuu parin vuoden välein. Ohjelmistokoko-

naisuuksien koodirivien määrä saattaa helposti olla yli kymmenen tuhatta riviä. Jotkut 

kutsuvatkin ohjelmistokokonaisuuksia monimutkaisimmiksi insinöörityön näytteiksi ih-

miskunnan historiassa. (Haikala ja Märijärvi 2004, 23.) 

Ohjelmistotuotantoprojektien taival on tunnetusti hankalaa. Projektin budjetti, aikataulu 

ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat vain harvoin. Tutkimusten mukaan projektien onnis-

tumisosuus on 30 %. Mitä isommaksi ja kalliimmaksi projektit tulevat, sitä useammin ne 

epäonnistuvat. Noin puolet projekteista pääsevät maaliinsa, mutta niiden budjetti ja/tai 

aikataulu ovat pettäneet. Niissä toteutetut toiminnalliset osuudet ovat myös jääneet puo-

litiehen siihen nähden mitä oli alun perin suunniteltu. Loput 20 % projekteista joko kes-

keytetään tai projektin tuloksena tehtyä ohjelmistoa ei oteta käyttöön. (Myllymäki, 

Hinkka, Dahlberg, Uimonen 2010, 12.) 

Projektin kuin projektin luonne on yleensä se, että se sisältää useita eri työntekijöitä. 

Ihmisillä on aina erilainen tausta ja työkokemus. Projekteissa täytyy myös muistaa, että 

ihmiset ovat luonteeltaan erilaisia. Työskentelytapa joka sopii toiselle ei taas välttämättä 

sovellu toiselle. Ihmisten luonteiden eroavaisuus voi myös luoda haasteita työympäris-

tössä. Joku saattaa olla esimerkiksi luonteeltaan introvertti. Vaikka tällainen henkilö ei 

toisi omia mielipiteitään jatkuvasti esille, ei tarkoita sitä, etteikö hän antaisi kaikkea pa-

nostaan projektin etenemiselle. Projektin ylläpitäjän sekä tiimin tehtävänä onkin mahdol-

listaa erilaisten ihmisten työskentely keskenään niin, että he kaikki voivat antaa oman 

erityislaatuisen panoksensa mukaan. Haikala ja Mikkonen (2011, 26) toteavat, että oh-

jelmiston kehittäminen on aina teknisen tekemisen lisäksi myös oppimiskokemus, johon 

jokainen työntekijä omalla tavallaan osallistuu. Ohjelmistotuotannon ala on luonteeltaan 

alati kehittyvä, joten uuden oppiminen on alalla selviämisen elinehto. 
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Ohjelmistotuotantoon perustuvaa koulutusta ja tutkimusta on pidetty yleisesti ongelmal-

lisena. Syynä tähän on se, miten ohjelmistotuotanto pyrkii yhdistelemään eri aloilta tut-

tuja ja toimivaksi havaittuja käytäntöjä. Erilaisten käytäntöjen toimivuus todetaan monesti 

parhaiten teollisuudessa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että yksittäinen kokeilu ja tut-

kimus tarvittavan suuressa mittakaavassa on miltei mahdotonta toteuttaa ohjelmistojen 

suuren koon ja määrän vuoksi. Tämä johtaa siihen, että uusia menetelmiä otetaan käyt-

töön ennen kuin niiden oletettavasta hyödystä on tarpeeksi vakuuttavaa näyttöä. Ohjel-

mistotuotannoissa käytetyt menetelmät valitaan täten helposti enemmän alalla vallitse-

van muodin kuin tieteellisen tutkimuksen perusteella. (Haikala ym. 2011. 25.) 

Sama pätee menetelmien lisäksi teknisiin ratkaisuihin. Tämä luonnollisesti omalla taval-

laan vaikuttaa myös projekteissa käytettyihin menetelmiin. Kun tarpeeksi moni yritys, 

etenkin iso ja mediaseksikkyydeltään iso yritys, kuten esimerkiksi Facebook lanseeraa 

uuden JavaScript-kirjaston kuten React, leviää tieto tällaisesta uudesta tekniikasta no-

peasti. Näin moni yritys haluaa helposti hypätä uuden ja muodikkaan tekniikan kelkkaan.  
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6 PROJEKTINHALLINNALLISET RATKAISUT 

Keskeinen periaate ohjelmistotuotannossa on muistaa, ettei mikään toimintatapa ole au-

tomaattisesti oikea. Etenkin uusia ongelmia kohdattaessa, on syytä miettiä, kannattai-

siko sitä katsoa uudesta näkökulmasta, uudella tavalla. Alalla menestyäkseen on syytä 

liikkua nopeasti, mutta silti harkita liikkeitään. (Haikala ym. 2011, 28.) 

6.1 Ohjelmistoprojektimallit 

Yksinkertaisin tapata edetä projektissa on työstää ohjelmaa jatkuvasti, jolloin se kasvaa, 

laajenee ja muuttuu niin kauan, kunnes asiakas on tyytyväinen. Tätä lähestymistapaa 

kutsutaan niin sanotuksi code-and-hackiksi. Tällainen lähestymistapa on vielä toteutet-

tavissa hyvin yksinkertaisen ohjelman kanssa, mutta vähänkin monimutkaisen ohjelmis-

ton luomisessa kannattaa miettiä, millaisen projektimallin kanssa halutaan edetä. (Hai-

kala ym. 2011, 29.) 

Erilaisia projektimalleja on lukemattomia, vesiputousmalli, protoilu, iteratiivisuus ja kette-

ryys, johon keskitymme. Ketterien (agile) menetelmien lähtölaukauksena pidetään kah-

den päivän kokousta vuodelta 2011, johon osallistui useita kevyiden menetelmien kehit-

täjiä, kannattajia ja konsultteja. Tämän kokouksen jäljiltä julkaistiin Agile Manifesto. Myö-

hemmin etenkin Yhdysvalloissa ketteryys on muuttunut isoksi bisnekseksi, jossa konsul-

tit kiertävät levittämässä sen ilosanomaa. (Haikala ym. 2011, 46.) 

Scrum ei suinkaan ole ainoa ketterä menetelmä, mutta suosioltaan se on niin suuri, että 

siitä on käytännössä muodostunut synonyymi ketterälle menetelmälle. Scrum on otettu 

ohjelmistosuunnittelijoiden toimesta harvinaisen hyvin ja nopeasti vastaan. Päällimmäi-

senä syynä tähän on todennäköisesti Scrumin yksinkertaisuus: se on helppo selittää, ja 

jo ensisilmäyksellä se tuntuu tarjoavan ratkaisuja ohjelmistotuotannon ongelmiin. Scrum 

ei kuitenkaan sinänsä ole suunniteltu juuri ohjelmistotuotantoa ajatellen. Yksinkertaistet-

tuna voidaan ajatella, että Scrum tarjoaa tavan organisoida projektin aikana tapahtuvat 

iteraatiot. Käytetyt kehitysmenetelmät ja työkalut jäävät projektin harteille. Näihin scrum 

ei ota kantaa. (Haikala ym. 2011, 47.) 

Scrumissa työryhmä jaetaan kolmeen eri roolin: tuotteen omistaja, Scrum-mestari ja itse 

tiimi. Tuotteen omistaja on taloudellisesti vastuussa, sekä hänen tehtävänsä on laatia ja 
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ylläpitää tuotteen työlistaa (backlog). Työlistan alkioihin liittyy yleensä aika-arvio sekä 

muut selventävät seikat. Projektin epäonnistuminen johtuu usein vaatimustenhallin-

nasta. Scrum-mestarin tehtävänä on huolehtia, että tuotteen omistajan asettamat tavoit-

teet täytetään. Hän vastaa myös tiimin hyvinvoinnista, sekä projektin aikana ilmestyvien 

esteiden poistamisesta. Esteellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi jopa tiimiin sopimatto-

man jäsenen poistamista. Scrum-menetelmän mukaan tiimin optimaalinen koko on seit-

semän henkilöä. Tiimin eri jäsenten on hyvä myös olla taustaltaan erilaisia. (Haikala ym. 

2011, 49.) 

Scrumissa on tavoitteena pilkkoa iteraatiot pieniin pyrähdyksiin eli sprintteihin, kuten ku-

viossa 1. Sprintin pituus saattaa silti toteutustavasta riippuen vaihdella esim. viikosta 

kuukauteen. Sprintit aloitetaan aina suunnittelukokouksella, johon osallistuvat tuotteen 

omistaja, Scrum-mestari ja tiimi. Yleisesti tuotteen omistaja esittelee tehtävälistan, jonka 

jälkeen tiimi päättää mitä he pystyvät ja ehtivät toteuttamaan seuraavassa sprintissä. 

Tehtävälistan alkiot pilkotaan tehtäviin tai niin sanottuihin tiketteihin. Tehtävän kesto on 

tyypillisesti 4-16 tuntia. Tilannetta seurataan pyrähdyksen edistymiskäyrällä, jonka avulla 

voidaan seurata, miten käytetty työmäärä vertautuu suunniteltuun työmäärään. Ideana 

on, että tehtävälistaa ei saa kyseisen pyrähdyksen aikana muokata. Tämän tarkoituk-

sena on rauhoittaa työryhmän työskentely sprintin ajaksi. (Haikala ym. 2011, 49.) 

Scrum-menetelmään kuuluu jokapäiväinen Scrum-kokous (daily scrum). Scrum-kokouk-

sessa jokainen tiimin jäsen vastaa nopeasti kolmeen eri kysymykseen: mitä edellisen 

kokouksen jälkeen on tehty, mitä aiotaan tehdä seuraavaksi sekä onko olemassa esteitä 

jotka estävät työn etenemistä. Sprintin päätyttyä pidetään pyrähdyksen katselmointiko-

kous sekä pyrähdyksen arviointipalaveri. Näiden avulla katsotaan mitä pyrähdyksen ai-

kana on saatu valmiiksi, sekä onko asioita mitä pitäisi tulevassa sprintissä kannattaisi 

toteuttaa eri tavalla ja niin edelleen. (Haikala ym. 2011, 51.) 
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Kuvio 1. Esimerkki 15 työpäivän sprintin etenemisestä (Lehtimäki 2016). 

On kuitenkin harvinaista, että yritys tai mikä tahansa yhteisö noudattaisi menetelmää, 

kuten Scrum täysin orjallisesti. Eikä tämä välttämättä ole suotavaakaan. Jokaisen pro-

jektiryhmän täytyy osata valita heitä parhaiten palvelevat ominaisuudet sekä rakentaa 

niiden päälle. Tällaista Scrumista sovellettua versiota kutsutaan Scrumbutiksi. Yleisim-

mät poikkeukset normaaleista Scrum-käytännöistä ovat harvemmin pidetyt palaverit, 

sprinttien pituudet sekä sprintin arviointipalaverin puuttuminen. (Haikala ym. 2011, 52.) 

Scrumin käyttö vaatii kuitenkin perehtymistä, sitoutumista ja mahdollisesti koulutusta. 

Käyttöönotto vaatii aikansa, ja saattaa alussa jopa hidastaa työskentelyä. Haasteellisim-

miksi osa-alueiksi koetaan yleensä taito pilkkoa tehtävät mahdollisimman pieniin osiin, 

sekä tiuhaan pidetyt scrum-palaverit. Tuotteen omistajan rooli on kriittinen, sillä hän vas-

taa tuotteen työlistan ylläpidosta. Scrum-mestarin taas täytyy huolehtia siitä, että kaikki 

tehtävät on tehty huolellisesti. Tämä edellyttää sitä, että testaus on riittävän kattava ja 

dokumentaatiota päivitetään riittävästi. Jos näissä asioissa epäonnistutaan, päädytään 

tekniseen velkaan (technical debt), joka taas johtaa lopulta aikataulutusongelmiin. (Hai-

kala ym. 2011, 52.) 

6.2 Perehdytys 

Perehdytyksen avulla työntekijä pääsee osaksi työyhteisöä. Usein perehdytykseen ni-

metään yksi vastuuhenkilö. Perehdyttäjiä voi yhteisössä kuitenkin olla useampia. Jokai-

sella työpaikalla tai millä tahansa projektiympäristöllä on hyvä olla perehdytyssuunni-

telma ja -aineisto. Perehdytyssuunnitelmaa täytyy myös jatkuvasti ylläpitää ja päivittää. 

Perehdytyksestä täytyy käydä ilmi uuden työntekijän työtehtävä ja vastuualue. Hänen on 
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hyvä myös pystyä perehdyttäjän kanssa asettamaan tavoitteita itselleen. Pystyäkseen 

työskentelemään uudessa työympäristössä uudelle työntekijälle täytyy myös esitellä työ-

tilat sekä käytetyt työvälineet. (Työterveyslaitos 2017.) Riippuen työympäristöstä uusi 

työntekijä voi mahdollisesti saada itse valita työkalunsa, kuten tekstieditorin, jota hän 

haluaa käyttää. Jos taas projektissa käytetään jotain ennalta määrättyä ohjelmistoa, täy-

tyy uutta työntekijää opastaa sen käytössä. 

6.3 Vaatimustenkäsittely 

Ohjelmistoprojektien epäonnistumisien syynä on 60-prosenttisesti huono vaatimusten-

käsittely (Haikala ym. 2011, 61). Vaatimuksen tarkoituksena on toimia kunkin tehtävän 

suorittajan apuna, tukena ja ohjeena. Yhden lauseen pituinen vaatimus ei tarjoa työnte-

kijälle kuin pienen ajatuksen siemenen. Tällainen heikosti määritelty vaatimus johtaa tur-

hautumiseen, väsymykseen, aikataulun venymiseen ja vääriin tulkintoihin.  

Vaatimus on yleensä jotain mitä tuotteella pystyy tekemään tai se on laatu/ominaisuus, 

joka tuotteella täytyy olla. Tehtävällä on yleensä monta eri vaatimusta. Näitä ovat muun 

muassa asiakasvaatimus, ohjelmistovaatimus sekä tekniset vaatimukset. (Haikala ym. 

2011, 61.) 

Hyvän vaatimuksen täytyy olla selkeä ja virheetön. Yksityiskohtaisemmin ilmaistuna vaa-

timuksen täytyy olla tarkka ja ymmärrettävä sekä testattavissa. Vaatimuksen täytyy myös 

pystyä olemaan sekä taaksepäin että eteenpäin jäljitettävä. Vaatimuksen alkuperä täytyy 

siis pystyä selvittämään, sama pätee myös tulevaan tekniseen toteutukseen ja testauk-

seen. Vaatimus sisältää aina enemmän tai vähemmän dokumentaatiota. Dokumentoin-

nin määrä voi riippua esimerkiksi sovelluksen luonteesta. Elintärkeä teho-osaston poti-

lasmonitori vaatii erityistä huomiota verrattuna johonkin tavanomaiseen verkkopalve-

luun. Seuraavassa on luetteloitu tietoja, joita hyvän vaatimuksen olisi suositeltavaa si-

sältää: 

- Luontipäivämäärä 

- Tekijä: vaatimuksen kirjannut henkilö 

- Asiakas: keneltä tai mistä vaatimus on peräisin 

- Tyyppi: lisäys, muutos tai korjaus sovellukseen 

- Kuvaus: käyttötapaus, käyttötarina, erilaiset kaaviot 
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- Suhde muihin vaatimuksiin: onko esimerkiksi riippuvainen toisesta vaatimuk-

sesta 

- Tarpeellisuus: pakollinen, suotava, valinnainen tms. 

- Muutosherkkyys: ei muutu, saattaa muuttua, muuttuu todennäköisesti 

- Testattavuus: miten vaatimuksen toteutuminen testataan 

- Aika-arvio: alustava työmääräarvio 

Vaatimukset merkitään yleensä tuotteen työlistaan (product backlog), josta vastaa tuot-

teen omistaja. Tuotteen omistajalla on siis suuri vastuu. (Haikala ym. 2011, 64.) Kirjaa-

miseen voidaan käyttää esimerkiksi yritysmaailmassa suosittua Jiraa tai myöhemmin 

opinnäytetyössä käsiteltävää Trelloa. 

Kuten yllä olevassa listassa mainitaan, yksi dokumentoitavaksi suositeltava vaatimus on 

kuvaus. Kuvausta voidaan helpottaa erilaisilla kaavioilla, kuten UML-kaaviolla (Unified 

Modeling Language). Nykyaikana suositeltavin ratkaisu on kuitenkin käyttötapaus, joko 

tekstin tai kaavion muodossa. Käyttötapauksen pyrkimyksenä on yksinkertaistaa ky-

seistä vaatimusta mahdollisimman paljon esimerkiksi muutamaan selkeään lyhyeen lau-

seeseen. Käyttötapausta voidaan kuvailla esimerkiksi näin: ”Käyttäjä voi katsella tilaus-

historiaa omista tiedoistaan”. Käyttötapausta voidaan laajentaa myös pidemmäksi teks-

tiksi, jolloin sitä kutsutaan käyttäjätarinaksi. Tähän kuitenkin kuluu huomattava määrä 

aikaa, ja sen hyödyllisyys riippuu paljolti kyseessä olevasta työtehtävästä. (Haikala ym. 

2011, 77.) 

Vaatimuksia laatiessa ja koko projektiprosessia miettiessä on hyvä muistaa, että sopivan 

prosessin rakentaminen on aina kompromissi. Kokemattomat työntekijät kaipaavat 

yleensä tiukan ja ohjeistetun prosessin, kun taas kokeneemmat, ammattitaitoisemmat 

työntekijät haluavat yleensä yleisempää ohjeistusta, jolloin heille jää enemmän mahdol-

lisuuksia omaan toteutustapaan. (Haikala ym. 2011, 151.) 

6.4 Työmäärän arviointi 

Työmäärän arviointi on haasteellista. On yleistä, että projektin suunnittelija kuvittelee 

työntekijän tekevän työtä viikossa täydet 38 tuntia, kun taas varsinainen tehokas työ-

määrä on lähempänä 25:tä tuntia. Arviointiin käytetään usein niin sanottua ”valistunutta 

arvausta”, joka pohjautuu arvioon tekijän aikaisempiin kokemuksiin vastaavista projek-
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teista. Ketterissä menetelmissä kuten Scrum käytetään hyväksi usein niin sanottua suun-

nittelupokeria (planning poker). Tässä menetelmässä jokainen työtekijä esittää kortillaan 

oman työmääräarvionsa jostain vaatimuksesta. Vahvasti erilaisen, joko pienemmän tai 

suuremman, arvion esittäneet henkilöt voivat esittää oman mielipiteensä siitä, miten pää-

tyivät arvioonsa. Menetelmän avulla työmääräarviosta saadaan todennäköisesti realisti-

sempi, ja usein myös vähemmän optimistinen näkemys, kuin siinä tapauksessa, että ar-

vio perustuisi vain yhden henkilön arvaukseen. (Haikala ym. 2011, 161.) 

6.5 Uudelleenkäyttö 

Työmäärän arvioimiseen sisältyy omalla tavallaan illuusio esimerkiksi komponenttien uu-

delleenkäytön hyödystä. Projektin omistaja saattaa kokea parhaimmaksi ratkaisuksi ot-

taa uuden projektin lähtökohdaksi, vanhan jo valmiiksi tehdyn, uutta projektia muistutta-

van sovelluksen. Vanhaa versiota muokataan vähitellen uuteen sopivaksi. Uudelleen-

käytöstä saadut hyödyt on kuitenkin todettu melko laihoiksi. Ongelmaksi muodostuu 

yleensä se, että työntekijä on haluton käyttämään muiden tekemiä komponentteja. Asiaa 

vaikeuttaa helposti se, että pohjaksi otetusta vanhasta projektista harvoin löytyy kattavaa 

ja informatiivista dokumentointia, joka helpottaisi sen käyttöönottoa ja muokkaamista. 

Suositeltavin uudelleenkäytön tapa on se, että tällaiset komponentit tai pohjat suunnitel-

taisiin alun pitäen, sillä ajatuksella, että niitä tultaisiin käyttämään uudelleen. Tämä tar-

koittaisi kuitenkin sitä, että moisen uudelleenkäytettävän komponentin tekoon täytyy va-

rata noin 1,5-kertainen työmäärä. Valitettavasti tällaisiin aikatauluihin on harvoin resurs-

seja. (Haikala ym. 2011, 190.) 

6.6 Dokumentointi 

Dokumentaation ylläpito vaatii aikaa ja resursseja. Sen yksityiskohtaisuuden tasapainoa 

on myös hankala saavuttaa: jokaista pientä yksityiskohtaa on turha selostaa, mutta do-

kumentaation täytyisi kuitenkin antaa selkeä kuva koko ohjelmiston arkkitehtuurista.  

Ohjelmiston toteutusvaiheessa suurin osa työstä tapahtuu koodin kirjoittamisen parissa. 

Täten suurin osa dokumentoinnista tapahtuu sen aikana. Suotavaa olisikin, että koo-

dissa kirjoitettu dokumentointi taltioitaisiin sieltä automaattisesti varsinaiseen dokument-

tipohjaan. Valitettava tosiasia kuitenkin on se, että moni työntekijä kokee erillisen doku-

mentoinnin tekemisen ylimääräisenä työnä. Edellä olevalla tavalla vältettäisiin hieman 



21 
 

tätä vaaraa. Automaattisesti tallennetusta dokumentoinnista on tuskin suurta hyötyä pit-

källä aikavälillä, joten dokumentaatiota on kannattavaa muokata myöhemmin. Pyrkimyk-

senään hyvällä ohjelmoijalla toki on vanha motto: ”hyvä koodi dokumentoi itse itseään”. 

Tällä voidaan tarkoittaa muun muassa sitä, että muuttujat, luokat ja metodit on nimetty 

niiden merkityksen kaltaisella tavalla (Shore ja Warden. 2008, 317). Tämä ei kuitenkaan 

ole aina mahdollista toteutua, eivätkä kaikki ole välttämättä niin kokeneita lukemaan koo-

dia. Koodia olisi siis hyvä avata vielä lyhyesti, täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti 

(Haikala ym. 2011, 196.) 

6.7 Katselmoinnit 

Projektin aikana on jossain vaiheessa suotavaa suorittaa jonkinasteisia katselmointeja. 

Katselmoinnit voivat sisältää tarkastusta, läpikäyntiä, itse katselmointia ja arviointia. Suu-

rena osana tällaista katselmointia ovat virheiden esittely tai niiden löytäminen. Tämä 

vaatii työryhmältä hyvää yhteistyöhenkeä ja oikeanlaista ulosantia, jotta prosessi ei 

tunnu syyllistämiseltä, vaan menetelmältä jonka avulla yksittäinen työntekijä ja koko tiimi 

voi kehittyä. Läpikäydessään eli esitellessään omaa koodiaan, myös yksilö helposti huo-

maa asioita, joita ei ole työtä tehdessään ehtinyt pysähtyä ajattelemaan. Tarkastukset 

myös saattavat tuoda esiin asioita, joita testaukset eivät välttämättä tuo esille. Tämän-

kaltaiset tarkastukset ja katselmoinnit menevät valitettavasti jälleen siihen kategoriaan, 

johon yritykset eivät välttämättä koe löytävänsä aikaa ja resursseja. (Haikala ym. 2011, 

197.) 

Katselmoinneissa työntekijöiden välillä mahdollisesti esiintyvää kitkaa voidaan etukäteen 

välttää sopimalla yhteisistä säännöistä. Tätä voivat olla muun muassa tavat kirjoittaa 

koodia tietyllä tapaa, kuten miten aaltosulkumerkit sijoitellaan funktioissa. Joissain yri-

tyksissä voi olla etukäteen määritelty, miten monta riviä funktio voi pituudeltaan olla. Jot-

kut yritykset taas saattavat noudattaa jotain tiettyä ohjelmointiperiaatetta, kuten DRY-

ohjelmointia, jossa on pyrkimyksenä pitää saman koodin toistaminen minimissään 

(Shore ym. 2008, 385). 
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6.8 Testaus 

Ohjelmistotuotannossa on syytä varata aikaa testaukselle. Testauksen ensimmäinen 

vaihe on testauksen suunnittelu, jossa luodaan itse testaussuunnitelma sekä testita-

paukset. Tämän jälkeen tulevat testiympäristön luonti, testin suorittaminen ja testin tu-

losten tarkastelu. Testaukseen ja siitä johtavaan virheiden jäljitykseen ja korjaukseen 

(debugging) kuluu useasti yli puolet ohjelmistoprojektin resursseista. Testaaminen on 

aina tasapainoilua luotettavuuden saavuttamisen ja käsillä olevien resurssien eli muun 

muassa ajan ja rahan välillä. (Haikala ym. 2004, 285.) 

Testauksen lopputuloksena ohjelmistoista löydetään yleensä virheitä: niin pieniä kuin 

isoja. Ohjelman virheettömyyttä testauksella taas ei voida osoittaa, edes kovin yksinker-

taisissakaan tapauksissa. Ohjelmistot ovat lähtökohtaisesti niin monimutkaisia, että tes-

tauksen avulla pystytään lopulta tarkastamaan yleensä vain murto-osa mahdollisista 

skenaarioista, joista sovelluksen täytyy selviytyä. (Haikala ym. 2004, 287.) 

Virhe on poikkeus ohjelmiston suunnittelusta toiminnallisuudesta. Tämän takia on hyvin 

tärkeää, että sekä asiakkaalla että toimittajalla on yhteisymmärrys siitä, miten ohjelmis-

ton täytyisi toimia. Näin ei tule epäselvyyttä siitä mitä asiaa pidetään virheenä ja mitä 

ominaisuutena. Ohjelmista löydetään arvioiden mukaan yksi virhe muutamaa kymmentä 

ohjelmariviä kohden. Virheitä on luonteeltaan myös erilaisia. Jotkin virheet saattavat py-

syä ohjelmistossa pitkän aikaa huomaamatta, kun taas toiset virheet voivat kaataa koko 

ohjelmiston toiminnallisuuden välittömästi. (Haikala ym. 2004, 288.) 

Projektit voivat olla luonteeltaan sekavia ja raskaita. Projektit kuitenkin useimmiten to-

teutetaan monen ihmisen kera. Jokaisen vastuulla on auttaa toisiaan, kysyä apua ja tu-

kea toiselta, olivat he sitten asiakkaita tai tiimin jäseniä. Näin jokaisella selkiintyy ja yh-

tenäistyy kuva siitä mitä ollaan tekemässä ja mitä kohti tehty työ tähtää. (Shore ym. 2008, 

357.) 
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7 TIETOTEKNISET RATKAISUT 

Projektityöskentelyssä on jo pitkän aikaa käytetty erinäisiä ratkaisuja helpottamaan pro-

jektin etenemistä ja sen seurantaa. Modernit työkalut tämän helpottamiseksi alkoivat 

yleistyä 1980- ja 90-luvulla, kuluttajaluokan tietokoneiden ja verkkoyhteyksien yleistyttyä 

(History Of Project Management Software: How It Developed 2015). 

Projekti alkaa aina suunnittelusta. Ohjelmistot ovat luonteeltaan monimutkaisia. Hyvä 

ohjelmistosuunnittelu ei poista monimutkaisuutta, mutta huono suunnittelu voi lisätä sitä 

(Haikala ym. 2004, 8). Opinnäytetyössä ei käydä läpi sitä millä työkaluilla suunnittelu 

kannattaisi tehdä. Tämä voi tapahtua kynällä ja paperilla, Microsoft Wordia käyttäen ja 

niin edelleen. Suunnittelun jälkeen tärkein kokonaisuus projektityöskentelyssä on projek-

tinhallinta, jonka avulla voidaan seurata ja merkitä sitä, miten projekti etenee.  

7.1 Projektinhallintatyökalut 

Projektinhallintatyökalujen tarkoituksena on helpottaa projektin organisointia ja suunnit-

telua. Sen avulla voidaan myös seurata paremmin, miten taloudellisia ja henkilökohtaisia 

resursseja käytetään. Tekniikan yleistyttyä myös erilaisten projektityökalujen määrä on 

kasvanut merkittävästi. Niiden kaikkien läpikäynti tässä työssä olisi käytännössä mahdo-

tonta. Esimerkiksi Wikipedia listaa vertailussaan erilaisia työkaluja jopa 135 kappaletta 

(Comparison of project management software 2017). Työ keskittyy esittelemään projek-

tinhallintatyökalujen hyötyjä käyttämällä esimerkkinä Trelloa. Tämä ei tarkoita sitä, että 

Trello on välttämättä tarjolla olevista työkaluista paras. Se on kuitenkin ilmainen, ja sisäl-

tää tärkeimmät ominaisuudet mitä projektinhallintatyökalulta vaaditaan. Trellon ominai-

suuksia esittelemällä tullaan samalla esitelleeksi tärkeimmät projektinhallintatyökalun 

tuomat hyödyt projektityöskentelyssä.  

Trello on selainpohjainen sovellus, joten sitä on nopea käyttää verkkoselaimen avulla 

ilman erillisen ohjelman asentamista. Täten se on käytettävissä niin tietokoneen, tabletin 

kuin puhelimenkin avulla. Trellon kaltaiset työkalut ovat kuitenkin suunniteltu käytettä-

väksi pääasiassa isommalta näytöltä. Pikaiset asioiden tarkastamiset ynnä muut pienet 

muutokset ovat nopeasti hoidettavissa pieneltä ruudulta, mutta isommat muokkaukset 

on suositeltavaa tehdä isomman näytön omaavalta laitteelta.  
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Nopein tapa aloittaa käyttämään Trelloa on rekisteröityä käyttäjäksi Google-tilin avulla, 

joka monelta jo ennestään löytyy. Trellossa on mahdollista luoda ympäristöjä monelle eri 

projektille. Ympäristön perustamisen jälkeen voidaan määritellä se mille tiimille kyseinen 

projekti kuuluu, sekä onko kyseessä yksityinen vai julkinen projekti. Tämän jälkeen 

päänäkymässä voidaan luoda listoja, joihin voidaan esimerkiksi lisätä eri työtehtäviä ja 

ohjeita niiden suorittamiseen, kuten kuvassa 1. 

Yksi yleinen ja selkeä tapa seurata projektia on listata ensin kaikki projektiin liittyvät työ-

tehtävät. On suositeltavaa, että tehtävät jaetaan mahdollisimman pieniin osiin. Joskus 

näitä osioita kutsutaan niin sanotuiksi tiketeiksi. Trellossa jokaista listan osaa kutsutaan 

kortiksi. Kortti sisältää yleensä vähintään kyseisen kortin otsikon. Tämä voi olla esimer-

kiksi: ”Muokkaa pääsivun otsikon nimeksi ’Omat tiedot’”. Kortin nimeämisen jälkeen sitä 

voi muokata lisää haluamallaan tavalla. Jos kyseessä on suoritettava tehtävä, sille voi-

daan määrätä tehtävän tekijä. Kun tekijä on valittu, kortissa näkyy tehtävän tekijän nimi-

kirjaimet, joten työntekijän on selkeää löytää itseään koskeva työtehtävä. Kortille voidaan 

lisätä väri, jolla voidaan esimerkiksi merkitä kyseisen tehtävä tärkeys. Esimerkiksi tärkeä 

ja kiireellinen tehtävä merkitään punaisella värillä, ja sinisellä taas vähemmän kiireinen 

tehtävä. Tarkistuslistan avulla kyseinen tehtävä on helppo jakaa vielä pienempiin osioi-

hin. Jos projektissa täytyy esimerkiksi muokata otsikoiden kokoa kolmella eri sivulla, voi-

daan nämä kaikki sivut merkitä erikseen tarkistuslistalle, jolloin tehtävää suorittava hen-

kilö voi rastittaa listalle aina suorittamansa osa-alueen. 
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Kuva 1. Esimerkki yhdestä Trelloon tehdystä tiketistä, joka on avattu. 

Kortille voidaan määritellä aikaraja päivämäärän ja kellonajan mukaan. Korttiin voidaan 

lisätä myös liite. Liite voi olla esimerkiksi projektin asiakkaan määrittelyt sisältävä pdf-

dokumentti. Liitteen voi lisätä helposti tietokoneelta tai suoraan joltain omalta pilvipalve-

lulta, kuten Dropbox, Google Drive tai OneDrive. Kortille voi otsikon lisäksi myös kirjoittaa 

pidemmän selityksen kyseisen tehtävän tarvittavasta informaatiosta. Korttiin voi jättää 

siihen liittyen myös erillisiä kommentteja, kuten kuvassa 2. Kortin alalaidasta näkyy sii-

hen liittyvät muutokset, jonka avulla voi seurata onko tehtävä ollut viime aikoina aktiivi-

nen. 
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Kuva 2. Esimerkki tiketistä johon on lisätty liite sekä kommentti. 

Kortti voidaan siirtää listasta toiseen. Tämän avulla voidaan helposti seurata projektin 

etenemistä. Yksi selkeä, ja näin esimerkkitapauksessa hieman yksinkertaistettu tapa 

projektissa on tehdä kolme eri listaa, jotka voidaan nimetä esimerkiksi seuraavalla ta-

valla: aloittamatta, työn alla, testauksessa ja valmis. Aivan kuten kuvassa 3 projektin 

alettua aloittamatta-niminen lista on eniten täynnä, mutta vähitellen projektin edettyä kor-

tit alkavat siirtyä työn alla-listaan sekä testaukseen, ja siitä myöhemmin aina valmiiseen 

saakka. Kortteja voidaan toki siirtää vielä takaisinpäin tarvittaessa. 
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Kuva 3. Esimerkki koko projektin näkymästä, jossa tiketit on lajiteltu selkeään neljään 
listaan, jotka ovat projektin eri vaiheita. 

Trellon kaltainen työkalu ei kuitenkaan taianomaisesti ratkaise projektiin liittyviä hallin-

nallisia ongelmia. Sen käyttöön täytyy aluksi hieman paneutua, ja täytyy muistaa, että 

sen ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi nopeasti luotu kortti, jossa on vain ot-

sikko, jossa lukee ”Muokkaa otsikko” ei auta ketään. Tämänkaltainen kortti herättää vain 

lisää kysymyksiä: mikä otsikko, kuka otsikon muuttaa, miten otsikko pitää muuttaa, mihin 

mennessä otsikko pitää muuttaa ja niin edelleen. Yksityiskohtaisesti luotu työtehtävä, 

johon saattaa mennä hieman enemmän aikaa, maksaa varmasti itsensä takaisin 

(Bichard 2018). Epämääräinen tiketti aiheuttaa turhaa päänvaivaa ja ajanhukkaa, niin 

työntekijälle, esimiehelle kuin lopulta projektista maksavalle asiakkaalle.  

Edellisessä kappaleessa listaamani asiat ovat kaikki ilmaisia ominaisuuksia. Maksullisen 

tilin avulla Trello tarjoaa lisäominaisuutena muun muassa lupien yksityiskohtaisemman 

räätälöinnin. 

7.2 Versionhallinta 

Versionhallinnan avulla projektin koodissa tehdyt muutokset tallentuvat. Näin tekijä voi 

palata koodinsa aikaisempaan versioon. Versionhallinta mahdollistaa yksittäisen tiedos-

ton tai kokonaisen projektin palauttamisen aikaisempaan tilaan. Sen avulla on myös sel-

keää katselmoida tehtyjä muutoksia ja sitä kuka muutokset on tehnyt. Tämä on erityisesti 

avuksi mahdollisten virheiden metsästämisessä. (git-scm.) Versionhallintatyökaluja on 
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useita, mutta Git on suosioltaan niin suuri, että siitä on muodostunut monelle synonyymi 

versionhallinnalle. 

Versionhallinnan tärkein tehtävä on taata kehittäjille vakaa työympäristö. Tavoitteena on, 

että työntekijät eivät tekemillään muutoksilla häiritse toistensa työntekoa. Esimerkiksi sa-

man moduulin samanaikainen muokkaaminen saattaa johtaa ongelmiin. Versiopuu kas-

vaa yleensä lineaarisesti, jolloin versiota 1.0 seuraa versio 1.1. ja niin edelleen. Ohjel-

mistotuotannossa yleistä on myös se, että versiopuu haarautuu jossain määrin. Liiallista 

haarautumista on syytä välttää, sillä esimerkiksi virheen korjaaminen johonkin haaraan 

täytyy muistaa korjata myös kaikkiin muihin haaroihin ja niin edelleen. Versioinnissa käy-

tetään monesti kolmetasoista numerointia tärkeimmästä muutoksesta pienimpään: en-

simmäistä numeroa muutetaan, kun kyse on merkittävistä muutoksista, keskimmäistä 

kun uusia piirteitä on lisätty ja viimeistä, kun muutokset ovat pääosin pieniä virheiden 

korjauksia (Haikala ym. 2011, 172.) 

Yleisin tapa haarauttaa versioita on käyttää esimerkiksi haaroja nimeltä development ja 

master, kuten kuviossa 2. Nimensä mukaisesti development- eli kehityshaara on tarkoi-

tettu niin sanottuun jokapäiväiseen projektin kehitykseen. Development-haara on 

yleensä käytössä vain paikallisesti, jolloin haaran sisältämät muutokset eivät näy asiak-

kaalle, ellei hän erikseen niin halua. Master-haara taas on usein se haara, jonne puske-

taan development-haarassa tehdyt muutokset, vasta kun niitä on perinpohjaisesti tes-

tattu paikallisesti development-haarassa. Tässä välissä on voitu käyttää myös esimer-

kiksi staging-nimistä haaraa, jonka avulla asiakas testaa niin sanottua ehdokasversiota, 

ennen kuin tehdyt muutokset päätetään ottaa käyttöön master-haaran avulla. 
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Kuvio 2. Yksinkertaistettu esimerkki projektin versionhallinnasta. 

7.3 Pilvipalvelut 

Versionhallinta on paras tapa ylläpitää ja jakaa projektin koodi tiimin kesken. Itse projek-

tin ohjelmiston lisäksi siihen kuitenkin sisältyy erilaisia dokumentteja, jotka on hyvä olla 

saatavilla helposti ja paikasta riippumatta koko tiimin kesken. Kuluttajille tuttuja pilvipal-

veluja ovat muun muassa Dropbox, Google Drive sekä OneDrive. Pilvipalveluiden tar-

jonta kasvaa koko ajan, ja hinnat tulevat alaspäin. 

Yrityksille on tarjolla järeämpiä ratkaisuja pilvipalveluihin. Yrityksille suunnatuissa palve-

luissa tallennustila kasvaa, sekä esimerkiksi tietoturva saattaa olla korkeammalla tasolla. 

Jokaisen yrityksen on hyvä arvioida pilvipalvelusta saatua hyötyä ja siinä mahdollisesti 

piileviä riskejä (Vuolle-Apiala 2016, 31). Kun tiedosto ei enää sijaitse henkilön omalla 

tietokoneella, suljetussa verkossa, siihen sisältyy aina tietoturvaan liittyviä riskejä. Use-

asti pilvipalvelu otetaan käyttöön osana suurempaa kokonaisuutta. Yleinen esimerkki 
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tästä on Microsoftin Office 365, joka Wordin, Excelin ynnä muiden työkalujen lisäksi tar-

joaa myös pilvitallennukset. 

Pilvipalveluun voidaan määritellä se kuka mitäkin tiedostoa voi käyttää. Käyttö voidaan 

rajoittaa joko pelkkään katseluun tai mahdollistaa myös sen muokkaaminen. Luonnolli-

sesti jonkin tiedoston näkyminen voidaan halutessa estää kokonaan. Aiemmin mainittuja 

virtuaalikoneita voidaan myös jakaa pilvipalveluiden avulla. 

7.4 Eri välineet yhteyden ylläpitoon 

Projektin sujuva eteneminen vaatii sen, että työryhmä pitää säännöllisesti yhteyttä toi-

siinsa. Tämän avulla työntekijät tietävät mitä kukin tekee, missä tilassa projekti on ja niin 

edelleen. Kanssakäynti myös edistää hyvää ja tervettä työilmapiiriä. Asioista kasvotus-

ten keskustelu ei kuitenkaan ole välttämättä aina mahdollista. Nykyaikana moni työsken-

telee etänä tai projektia tehdään useassa toimipaikassa ympäri maata tai jopa ympäri 

maapalloa. Tässä tapauksessa teknologia tarjoaa monia erilaisia työkaluja yhteyden yl-

läpitoon. Työkalut ovat hyödyllisiä myös tiiviimmässä työyhteisössä. Aina ei välttämättä 

ole mielekästä käydä joka asiaa kasvotusten läpi, vaan asian voi viestittää toiselle esi-

merkiksi sähköpostitse. Näin jostain sovitusta asiasta myös jää heti jonkinlainen tallenne, 

johon voidaan palata jälkikäteen. Käyn seuraavaksi läpi muutamia työkaluja jotka hel-

pottavat kanssakäyntiä. 

Etenkin asiakkaiden ja projektinjohtajan välillä yleisin käyttöväline on sähköposti. Säh-

köposti tarjoaa myös nopean väylän välittää esimerkiksi jonkin asiakkaan toimittaman 

korjauspyynnön suoraan virhekorjauksen lopulta tekevälle työntekijälle. Tiimin sisäiseen 

keskusteluun löytyy kuitenkin siihen paremmin räätälöityjä palveluita. Tällainen on esi-

merkiksi Microsoftin Teams-ryhmätyöväline. Sen avulla tiimin jäsenet voivat keskustella 

suoraan keskenään tai useamman ihmisen kesken luoduissa ryhmissä. Palvelussa voi-

daan luoda muun muassa jokaiselle eri asiakasprojektille oma ryhmänsä. Tämän avulla 

on kätevä esimerkiksi jakaa tieto viimeisimmästä tehdystä projektin versiosta, ja sen 

muuttuvista salasanoista. Teams myös tarjoaa ryhmille eri välilehtiä, joille voidaan lisätä 

projektiin kuuluvia tiedostoja, kuten sopimuksia tai kaavioita. Välilehdelle voi kirjoittaa 

myös suoraan esimerkiksi muistiinpanoja. 

Joskus läpikäytävä asia on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että siitä on helpompaa kes-

kustella suullisesti. Suuri osa ryhmätyövälineistä tarjoaa myös puhemahdollisuuden. 
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Edellä mainitsemani Teams on yksi niistä, kuten esimerkiksi myös Microsoftin Skype. 

Puheluita voidaan yleensä hoitaa joko kahden kesken tai isonkin ryhmän kesken, vaikka 

mittavammassa palaverissa, jolloin kaikkien fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista tai ta-

loudellisesti kannattavaa. Äänen lisäksi palvelut tarjoavat monesti myös kuvayhteyden. 

Keskustelun aikana voidaan jakaa myös oma näyttö, jolloin on selkeämpää käydä läpi 

jotain tiettyä kaaviota tai esimerkiksi jotain koodista löytyvää ongelmakohtaa yhdessä. 

Microsoftin Teams-ohjelma on kasvattanut jatkuvasti jalansijaansa heidän tarjontaansa, 

ja Teamsin onkin tarkoitus syrjäyttää Skype kokonaan. Lokakuusta 2018 lähtien Micro-

soft Teams on Office 365-paketin ensisijainen ohjelma viestintään. Olemassa olevat Of-

fice 365 käyttäjät siirretään vähitellen käyttämään Teamsia, kun taas uudet alle 500:n 

käyttäjän organisaatiot eivät tule enää edes saamaan käyttöön Skype for Businessia. 

(Microsoft.) 
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8 LOPUKSI 

Projektityöskentely on monelle päivittäistä rutiinia. Aivan kuten kaikessa muussakin ru-

tiinissa, joskus niitä on hyvä ravistella tai vähintään ottaa tutkittavaksi ja miettiä voitai-

siinko asioita tehdä eri tavalla. Skeptisesti voisi todeta, että työnteon suurennuslasin alle 

otto tarkoittaa ainoastaan yrityksen taloudellisen hyödyn tavoittelua ja tehokkuuden mak-

simointia. Tästä ei toki ole aina kyse. Hyvin suunniteltu projekti on eduksi kaikille. Niin 

yritykselle kuin siinä työskenteleville työntekijöille. On kaikkien etu, että projekti etenee 

hyvällä tahdilla ja suunnitellusti. Jos kommunikaatio projektissa toimii, ihmiset jaksavat 

työssään ja vapaa-ajallaan paremmin. 

Tekniikan kehittyessä kehittyvät myös tavat helpottaa projekteissa työskentelyä. Kenen-

kään ei enää tarvitse luottaa ainoastaan omaan muistiinsa tai kalenteriin kirjoitettuihin 

muistiinpanoihin. Useat eri ohjelmistot helpottavat päivittäistä työskentelyä sekä projek-

tin etenemistä pitkällä aikavälillä. Ohjelmistot helpottavat myös automatisoimaan useita 

rutiininomaisia, toistuvia työtehtäviä, joita ihmiset joutuivat ennestään tekemään manu-

aalisesti. Tämä on toki ollut omiaan herättämään pelkoa siitä, että ohjelmistot ja tekoälyt 

tulisivat syrjäyttämään ihmistyöntekijät täysin. Luulo on kuitenkin suurimmaksi osaksi ai-

noastaan pelkoa muutosta kohtaan. Tietokoneiden ottaessa haltuun tietyt osa-alueet ih-

miset voivat keskittyä luovempiin työtehtäviin, jotka auttavat kasvattamaan työmotivaa-

tiota ja yleishyvinvointia. 

Projektityöskentely ohjelmistotuotannoissa on vielä verrattain hyvin tuore ilmiö. Jokai-

seen ohjelmistotuotannossa esiintyvään haasteeseen on mahdotonta varautua. Koh-

dattu haaste täytyy ottaa vastaan hyödyllisenä oppituntina. Kun koko tiimi ja sen vetäjät 

pitävät mielensä virkeänä ja ovat avoimia uusille tuulille, niin projektinhallinnallisissa kuin 

teknisissä ratkaisuissa, tulee ohjelmistotuotannon projektityöskentelystä mielekästä ja 

tuottavaa. Tilanne tietoturvalaboratoriossa on myös opinnäytteen työstämisen aikana 

parantunut, ja siellä on otettu huomioon myös monet tässä työssä läpikäydyt asiat. 
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